
 

 

 

 

Rapport i socialt arbete nr. 145, 2014 

 

 

 

 

  

Hjälp för att bevara eller förändra? 
Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service 

Sara Erlandsson 



 

  

©Sara Erlandsson, Stockholms universitet 2014 

ISSN 0281-6288 

ISBN 978-91-7447-898-3 

 

Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2014 

Distributör: Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

universitet 



 

Abstract 

Help to maintain or to change?  

Age related discourses on care, support and service 

This thesis analyses the categorisation of adult persons who need help to 

cope in everyday life as either older persons or persons with a disability. 

Despite the development of social services in the Scandinavian countries 

being guided by the principles of universalism and equality, adults in need of 

care have different rights to support depending on their current age and at 

which age disability occurs. This thesis aims to explore how age-based dif-

ferences in access to care, support and service are legitimised. In the thesis, 

the concept of help is used to refer to care, support and service. 

 Using a discourse analytic approach, Swedish elderly and disability poli-

cies and websites through which providers of help market their services were 

examined. The analysis, inspired by the theoretical framework of govern-

mentality, draws attention to how users of help and helpers are constituted in 

two age-related discourses on help. The first discourse, help to maintain, is 

used mainly in relation to older persons. In this discourse older persons are 

constituted as subjects in need of safety, comfort and company while the 

helpers are represented as caring and knowing. The second discourse, help to 

change, constitutes younger persons with a disability as citizens in becom-

ing. Help aims to improve the situation for younger help users in varying 

ways: the opportunity to fully determine the tasks performed by helpers is 

essential to users of personal assistance whereas personal development as 

regards both practical and social skills is the key to change for persons with 

an intellectual or mental disability. While help for younger persons is repre-

sented as a means to enhance the individual’s self-determination and ability 

to participate in society, help for older persons is represented as aiming to 

maintain past patterns of life, not aspiring towards change or improvement. 

It is argued that these representations support a lower ambition for eldercare 

than for disability services. 

 

Keywords: age, care, disability, disability service, eldercare, older people, 

discourse, governmentality, policy, marketing, websites.  
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1. Inledning  

I fokus för denna avhandling står samhällets stöd till vuxna personer som på 

grund av funktionsnedsättning behöver regelbunden hjälp i vardagen. Bland 

dessa människor finns både personer som är födda med funktionsnedsättning 

och som behöver hjälp hela livet, och personer som drabbas av sjukdom eller 

olyckor senare i livet.   

I Sverige är omsorg, stöd och service för vuxna personer med funktions-

nedsättning en del av det offentligt finansierade välfärdssystem, som syftar 

till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader mellan olika befolknings-

grupper via ekonomiska stöd eller välfärdstjänster (Blomqvist, 2004). I in-

ternationella jämförelser av välfärdsmodeller brukar denna strävan efter jäm-

likhet samt den universella distributionen av välfärdstjänster framhållas som 

egenskaper som skiljer Sverige och övriga Norden, från andra länder. Uni-

versalism innebär att välfärdstjänster är tillgängliga för alla med behov av 

dem, oavsett betalningsförmåga. Priset på tjänsterna är kraftigt subvention-

erat för att alla ska ha råd med dem. Den nordiska modellen är även univer-

sell i bemärkelsen att tjänsterna nyttjas av personer i alla inkomstgrupper 

(Sipilä, 1997; Vabø & Szebehely, 2012). 

Trots denna betoning av jämlikhet och universalism har vuxna personer 

med behov av hjälp i vardagen olika tillgång till tjänster beroende på vilken 

ålder de har. Den individ som i egenskap av vuxen person med funk-

tionsnedsättning ansöker om samhälleligt stöd blir klassificerad som ”äldre” 

eller ”funktionshindrad” beroende på om personen är över eller under 65 år. 

Knutet till dessa kategorier finns olika hjälpsystem: äldre personer får i hu-

vudsak insatser i form av äldreomsorg medan yngre kan få hjälp i form av 

stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för 

äldreomsorg respektive stöd och service för personer med funktionsnedsätt-

ning ryms delvis olika hjälpformer. Det kanske mest anmärkningsvärda ex-

emplet på skillnader i tillgång till hjälp är att personlig assistans, den hjälp-

form som ger den hjälpbehövande det största inflytandet över hur hjälpen 

utformas, inte beviljas till personer som fyllt 65 år vid ansökningstillfället 

(Gynnerstedt & Bengtsson, 2011).  

Vilken hjälp en person med funktionsnedsättning får beror alltså inte en-

bart på funktionsförmåga utan även på den sökandes ålder, samt vid vilken 

ålder en funktionsnedsättning uppstår. Den centrala frågan i den här avhand-

lingen är hur det är möjligt att legitimera att vuxna personers tillgång till 

omsorg, stöd och service villkoras av ålder i en välfärdsmodell där resurser i 
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rättvisans och jämlikhetens namn ska fördelas enligt behov. För att närma 

mig denna fråga har jag riktat blicken mot de betydelseskapande processer 

som styr hur välfärd fördelas (jfr. Shapiro, 2001). 

Välfärd som styrning  

I denna studie tar jag avstamp i forskning som betraktar välfärd utifrån ett 

styrningsperspektiv. För att göra detta hämtar jag inspiration från teorier om 

styrningsmentalitet. Forskning som genomförts med detta perspektiv känne-

tecknas av ett intresse för hur makt opererar genom olika representationer av 

verkligheten som innefattar ideal och visioner om samhället, hur gränser dras 

mellan olika politikområden, vad som är offentligt respektive privat ansvar 

samt vilka auktoriteter som har legitimitet att uttalas sig på olika områden 

(Gordon, 1991; P. Miller & Rose, 2008; N. Rose, 1999). 

I synnerhet är två aspekter av styrning relevanta för min avhandling. Den 

ena är hur man definierar välfärdsstatens uppdrag gentemot medborgarna – 

vilka sociala problem som uppmärksammas, hur de ska lösas och hur ansva-

ret för att lösa problemen fördelas mellan offentlig sektor, marknad och fa-

milj (Johansson, 2007). Den andra aspekten har att göra med kategorise-

ringspraktiker –  välfärd fördelas via pengar eller tjänster till grupper som 

definierats vara i behov av stöd. Vilka problem, behov och förmågor en 

grupp tillskrivs är avgörande för hur insatserna utformas (Kildal & Kuhnle, 

2005).  

På statlig nivå fastställs vilka grupper som har rätt till stöd av olika slag. 

Detta görs till exempel genom lagstiftning, policydokument och inrättande 

av socialpolitiska områden med särskild fokus på vissa grupper. För att legi-

timera att en grupp får del av samhällets resurser måste man definiera vad 

som skiljer denna grupp från normaltillståndet i befolkningen – vad är dessa 

människors speciella behov och varför är denna grupp i en speciellt utsatt 

situation? I denna process är föreställningar om behov centrala, eftersom 

behov är den gemensamma nämnaren för konstruktionen av en särskild ka-

tegori av medborgare, och samtidigt är det dessa behov som skiljer kategorin 

från den övriga befolkningen. Hur behoven definieras avgör också hur stöd 

till denna grupp utformas. Dessa definitionsprocesser skapar skillnad genom 

att lyfta fram och förstärka det som motiverar extra stöd och resurser på be-

kostnad av det som är lika. Paradoxalt nog innebär detta att välfärdsstaten, i 

sin strävan att skapa jämlikhet, även skapar skillnad och positionerar grupper 

i relation till varandra (Lewis, 2000a, 2000b).  

För många insatser, t.ex. omsorg stöd och service, räcker det inte att till-

höra en grupp, en individ måste också anses vara i behov av stödet vilket 

avgörs i en så kallad behovsbedömning. Även detta är en process centrerad 

kring skillnad – här bedöms hur den enskildes förmåga skiljer sig från and-

ras, hur hjälpbehovet yttrar sig och hur hjälpen ska utformas för att minska 
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skillnader mellan personer med och utan hjälpbehov, eller att förebygga att 

skillnader uppkommer. Exempel på detta är olika former av omsorg, stöd 

och service, som syftar till att göra det möjligt för personer med hjälpbehov 

att bo kvar i sitt eget hem och inte behöva flytta till ett institutionsboende.  

Ett exempel på hur styrning verkar genom representationer är via olika 

former av policdokument eller riktlinjer. En policy är utformad kring en viss 

definition av ett problem, som synliggör vissa aspekter av verkligheten och 

döljer andra, och som gör att vissa åtgärder blir logiska och andra inte. Ge-

nom att betrakta detta som en representation av flera tänkbara blir det möj-

ligt att studera hur något etableras som ett problem, vilka behov olika grup-

per tillskrivs och vilka förutsättningar eller förgivettaganden problemrepre-

sentationen vilar på. Detta är inte ett påstående om att de problem som poli-

tiken statuerar egentligen inte finns, snarare att problem är 

perspektivberoende och att lösningen av ett problem inte går att skilja från 

konstruktionen av detsamma (Bacchi, 1999). Problemrepresentationer upp-

rättas inte i ett diskursivt tomrum utan är beroende av redan existerande dis-

kurser för att få legitimitet (N. Rose, 1999).  

Genom att betrakta problem som representationer skiftas fokus från frågor 

som ”vad är problemet” till frågor som ”hur blir det här ett problem” vilket 

medför ett intresse för hur vissa aspekter av ett fenomen eller tillstånd repre-

senteras som problematiska och andra inte.  

Ett exempel på hur yngre eller äldre vuxna delas in i två grupper är att in-

satser för äldre och yngre vuxna med funktionsnedsättning hör i huvudsak 

hemma i två olika socialpolitiska områden – äldrepolitiken och funktions-

hinderspolitiken. Endast en liten del av personer som är äldre och/eller har 

funktionsnedsättningar har behov av hjälp i vardagen, och båda politikområ-

dena är inriktade på den generella situationen för dessa grupper. Problemen 

som politiken ska svara mot representeras på olika sätt för dessa grupper, 

vilket regeringens hemsida utgör ett exempel på:  

Äldre- och funktionshinderspolitik hör hemma i det ansvarsområde som 

benämns ”Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring”. Via flikarna 

”Funktionshinder” och ”Äldreomsorg” länkas läsaren vidare till de respektive 

politikområdena. Redan här kan man notera en skillnad. Varför heter länken 

till äldrepolitiken ”Äldreomsorg” medan länken till funktionshinderspoliti-

ken, till synes mer logiskt, benämns ”Funktionshinder”? Om man går vidare 

till respektive område kan man läsa om målen som formuleras som följer:  

Mål för äldreomsorgen 
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha infly-
tande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibe-
hållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och om-
sorg1.  
 

                                                      
1 Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/14929/a/170338, 2013-11-12. 
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Mål för funktionshindersområdet 
Målet med funktionshinderspolitiken är att skapa ett samhälle utan hinder för 
delaktighet och där det finns jämlikhet i levnadsvillkor för människor med 
funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självstän-
dighet och självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka 
beslut som rör henne eller honom2.  

Dessa textavsnitt är de ingresser som inleder beskrivningen av regeringens 

mål för respektive område. Även här används rubriken äldreomsorg medan 

den första meningen på stycket inleds ”Målet för äldrepolitiken…”. Det är 

oklart huruvida detta politiska område faktiskt ska benämnas äldreomsorg 

eller om det handlar om en tankelapsus där äldrepolitik likställs med äldre-

omsorg. Målen för äldrepolitiken handlar om aktivt liv, inflytande, trygghet, 

oberoende, bemötas med respekt samt tillgång till god vård och omsorg. 

När målen för funktionshinderspolitiken beskrivs inleder man med att 

man vill ”skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet…”.  Detta visar en 

samhällsförändrande ambition som inte lika tydlig i äldrepolitikens formule-

ring om att ”äldre ska kunna leva ett aktivt liv…”. Skillnaden blir än tydli-

gare om man ser till hur texten fortsätter längre ner på de respektive sidorna:  

Detta vill regeringen 
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är regeringens ledord för utveckling-
en inom omsorgen om äldre människor. Alla äldre ska ha rätt att åldras med 
värdighet. De ska kunna känna trygghet, gemenskap och en delaktighet med 
samhället i övrigt3.  
 
Detta vill regeringen 
Det svenska samhället bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, där 
alla människors fri- och rättigheter står i centrum. Politiken ska effektivt bidra 
till att skapa och upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna. Rege-
ringen ser arbetet med funktionshinderspolitiken som en del av det arbetet4.  

Under rubriken ”Detta vill regeringen” inleds texten om äldrepolitiken med  

”Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är regeringens ledord för utveckl-

ingen inom omsorgen om äldre människor.” Genom att denna formulering 

inleder avsnittet framstår omsorg som den viktigaste frågan, och det är också 

äldreomsorgen som fokuseras i resten av texten.  

I citatet från funktionshinderspolitiken placeras denna i ett större sam-

manhang av arbete med mänskliga rättigheter. Detta ger politikområdena 

olika inramning och antyder att de har olika fokus. Äldrepolitiken genomsy-

ras av äldreomsorgsfrågor medan frågor om att förändra samhället och 

mänskliga rättigheter präglar beskrivningarna av funktionshinderspolitiken. 

                                                      
2 Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/14943/a/170487, 2013-11-12. 
3 Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/14929/a/170338, 2013-11-12. 
4 Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/14943/a/170487, 2013-11-12 
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På den sida som anger målen för funktionshindersområdet nämns frågan om 

hjälp endast längst ner på sidan och då hänvisas till ett annat politikområde 

genom formuleringen ”Prioriteringar på området stödinsatser till personer 

med funktionsnedsättning, är desamma som för området socialtjänst.”.  

Detta exempel från regeringens hemsida visar att äldrepolitiken tycks 

kretsa kring omsorg, medan funktionshinderspolitiken fokuserar på andra 

frågor om samhällsförändring och rättigheter. Detta exemplifierar också hur 

socialpolitik inte bara handlar om att distribuera resurser utan även om att 

rama in och skapa betydelse genom olika problemrepresentationer.  

Från offentligt monopol till konkurrens och kundval 

Att tillhandahålla omsorg, stöd och service till personer som har behov av 

det faller inom kommunernas ansvar. Länge var kommunerna de enda utfö-

rarna av omsorg, stöd och service, men efter en kommunallagsreform 1991 

blev det möjligt för kommunen att låta privata företag eller organisationer 

utföra omsorgen. Idag är ungefär en femtedel av personalen som arbetar med 

omsorg, stöd och service till äldre och vuxna personer med funktionsned-

sättning anställda av privata aktörer (Szebehely, 2011). Parallellt med dessa 

förändringar har det också skett en förskjutning av ansvar mellan det offent-

liga, medborgaren och marknaden.  

Den vägledande idén vid uppbygganden av den svenska välfärdsstaten var 

att staten skulle ta ett omfattande socialt ansvar för medborgarna genom en 

stor offentlig sektor med möjlighet att stötta medborgaren genom hela livet. 

Detta medförde också att offentliga myndigheter fick ett större inflytande i 

människors liv. Ett exempel på detta är att omsorg om såväl barn som vuxna 

hjälpbehövande tidigare främst var ett familjeansvar men har genom olika 

sociala reformer inom förskola, skola, vård och omsorg blivit en alltmer 

offentlig angelägenhet (Johansson, 2007).  

Fram till och med 1960- och 70-talens utbyggnad av välfärdstjänsterna 

ansågs det självklart att den offentliga sektorn var bäst rustad för att utföra 

dessa tjänster, men under 1980-talet började den offentliga sektorn utsättas 

för en omfattande kritik, då den ansågs vara ineffektiv och oflexibel 

(Blomqvist, 2004; Hasselbladh, Bejerot, & Gustafsson, 2008). Kritikerna 

menade att den offentliga sektorn kunde effektiviseras genom ett införande 

av marknadsinfluerade styrmodeller, ofta samlade under beteckningen New 

Public Management (NPM) (Hood, 1991). New Public Management fick 

snart fäste, och åtgärder vidtogs för att realisera en av de mest centrala 

idéerna – konkurrensutsättning av offentliga tjänster.  

Tanken bakom dessa förändringar är att statens räckvidd ska begränsas till 

förmån för marknadskrafter, och att kvaliteten på välfärdstjänster ökar ge-

nom konkurrens. Detta är på intet sätt ett svenskt fenomen utan en del av 

större förändring i synen på relationen mellan stat, marknad och medborgare 
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som började i de anglosaxiska länderna (Hasselbladh, et al., 2008; 

Johansson, 2007).  

Förändringen som berört stora delar av samhället –  från post, elbolag, 

järnväg till skola, sjukvård och omsorg, stöd och service –  har benämnts på 

en rad olika sätt, t.ex. som en marknadisering av samhället (Nordgren, 

2003), som en förändring från välfärdsstat till välfärdssamhälle (Hartman, 

2011) och som en rörelse från en traditionell stat till en ”supermarket state” 

(Christensen & Lægreid, 2001). 

Det som dessa olika benämningar vill ta fasta på är att vi gått från en syn 

på den offentliga sektorn som förvaltare av medborgarnas bästa ”från vaggan 

till graven” till att statens uppgift blivit att göra det möjligt för medborgarna 

att välja mellan olika utförare av välfärdstjänster. Detta kallas ofta för valfri-

hetssystem eller kundvalsmodeller.  

I ett valfrihetssystem förutsätts hjälptagarna bete sig som kunder som väl-

jer en utförare som verkar bra, och byter om man inte blir nöjd. En bärande 

tanke är att kvaliteten på hjälpen ökar eftersom missnöjda kunder antingen 

klagar eller byter utförare (Hasselbladh, et al., 2008). I regeringens utredning 

om valfrihetsystem säger man: ”Det är den enskildes möjlighet till val och 

omval som är själva kärnan i systemet och som avses bidra till att kvaliteten 

i tjänsterna upprätthållas och vidareutvecklas” (SOU 2008:15, s 19). 

Detta är ett uttryck för vad Rose (1999) kallar responsibilisering, ett ut-

tryck som nnebär en förskjutning av ansvar från den offentliga sektorn till 

individer, organisationer och företag. Samtidigt menar Rose att det pågår en 

autonomisering: individer ska vara entreprenörer för sitt eget liv och skapa 

sitt eget öde genom medvetna val, samtidigt som de genom sina val ska an-

svara för samhällets fortsatta utveckling. I kundvalet uttrycks detta genom att 

medborgarna förväntas ta sitt ansvar via val och omval, inte bara för sin egen 

skull utan även för att få marknaden och kvalitetskonkurrensen att fungera. 

Analyser av marknadstänkandets intåg i sjukvården har visat att det parallellt 

med en ökad betoning av medborgaren som kund med möjlighet att välja 

också har skett en ökad betoning av patienters rättigheter i relation till vård-

apparaten (Brännström, 2009; Nordgren, 2003). Detta, att relationer som 

tidigare reglerats av etiska eller professionella riktlinjer ersätts av juridiska, 

brukar benämnas som jurifidiering eller förrättsligande (Brännström, 2009).  

Inom omsorg, stöd och service innebär valfrihet att den som blir berätti-

gad till en insats får välja mellan två eller flera utförare vilket brukar beteck-

nas som kundval. Kundvalsmodeller i äldreomsorgen finns eller är på väg att 

införas i ungefär 60 procent av landets kommuner (SKL, 2013). Hur många 

utförare som finns varierar kraftigt mellan kommunerna. I Stockholms stad 

har kundval haft ett stort genomslag och det finns ett stort antal utförare av 

insatser att välja bland. Exempelvis kan den som är berättigad till hemtjänst 
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(en insats som ges i den hjälpbehövandes egna hem) välja mellan minst 90 

olika utförare (antalet utförare varierar något mellan olika stadsdelar)5.  

Konkurrensen mellan utförare har resulterat i att både kommunala och 

privata utförare i allt högre utsträckning börjat marknadsföra sina verksam-

heter. Ett dilemma i denna marknadsföring är att vilka tjänster som ska utfö-

ras avgörs i en behovsbedömning som görs av en kommunal tjänsteman. 

Alla utförare erbjuder därmed samma tjänster och är hänvisade till att sälja 

sin verksamhet med argument om att de utför tjänsterna på bästa sätt. Utfö-

rarnas marknadsföring kan därmed sägas vara representationer av bra eller 

ideal omsorg, stöd och service. Dessa representationer rymmer en förståelse 

av vilka hjälpbehov som hjälpen ska svara mot, och vad hjälpen ska göra för 

dessa personer.  Man kan säga att det sätt på vilka utförarna representerar 

omsorg, stöd och service innefattar både ett problem och en lösning för de 

personer tjänsterna riktas till.  

Syfte 

Min avsikt med denna avhandling är att problematisera uppdelningen av 

vuxna med hjälpbehov i två olika åldersgrupper genom att granska på vilka 

grunder detta görs, vilka behov som tillskrivs dessa grupper och hur dessa 

behov ska mötas i olika former av omsorg, stöd och service – i avhandlingen 

benämnt som ”hjälp”. Mer specifikt är syftet att analysera hur skillnader i 

utformningen av hjälp för äldre och yngre vuxna med hjälpbehov legitimeras 

i två olika sammanhang: nationella handlingsplaner för äldre- respektive 

funktionshinderspolitik samt utförares marknadsföring av omsorg, stöd och 

service. Studien är genomförd i två delstudier.  

 

Delstudie 1 

I delstudie ett utgörs det empiriska underlaget av gällande nationella hand-

lingsplaner för äldre- respektive funktionshinderspolitiken: Nationell hand-

lingsplan för äldrepolitiken (Prop.1997/98:113) samt Från patient till med-

borgare: en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 

1999/2000:79).  

I denna delstudie uppmärksammas framför allt den vision för samhället 

och för de individer som tillhör den målgrupp som förmedlas i handlingspla-

nerna. För denna studie är dessa frågeställningar centrala:  

- Hur representeras problem i äldre- respektive funktionshinderspoli-

tiken? 

- Vilket utrymme och vilken funktion får hjälp inom ramen för dessa 

problemrepresentationer? 

                                                      
5 Uppgifterna hämtade från www.stockholm.se/jamfor, 2013-11-13. 
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- Hur konstrueras ”äldre” respektive ”personer med funktionsnedsätt-

ning” som särskilda kategorier inom dessa politikområden? 

 

Delstudie 2  

I delstudie två analyseras hur kommunala och privata utförare av hjälp, verk-

samma inom Stockholmsområdet, marknadsför sig via sina hemsidor. På 

dessa hemsidor presenteras verksamheten och de former av hjälp de kan 

erbjuda. I fokus för delstudie två är hur bra hjälp representeras och hur detta 

skiljer sig för olika grupper av hjälpbehövande. Frågeställningar för denna 

studie är:  

- Hur representeras hjälp i utförarnas marknadsföring?  

- Vilka behov tillskrivs mottagarna i utförarnas representationer av 

hjälptjänster och hur ska dessa behov mötas? 

- Hur skiljer sig detta mellan yngre och äldre personer med hjälpbe-

hov? 

Begrepp och definitioner  

Vanligtvis används olika begrepp för att beteckna insatser för äldre och 

yngre hjälpmottagare: omsorg för äldre samt stöd och service för personer 

med funktionsnedsättning. En central fråga i denna studie är hur skillnad 

görs mellan äldre och yngre personer med hjälpbehov. Ambitionen är att 

försöka se på frågan om vuxna människors hjälpbehov i ett nytt perspektiv 

genom att inte ta för givet att hjälp till äldre och yngre människor är väsens-

skilda, och istället rikta intresset mot den process där hjälp till äldre och 

yngre vuxna blir inrättade som olika frågor. 

Att laborera med olika begrepp för insatser till personer i olika åldrar ris-

kerar att ständigt reproducera skillnader mellan yngre och äldre hjälpmotta-

gare. Av den anledningen vill jag använda ett och samma begrepp för att 

beteckna insatser för såväl yngre som äldre vuxna. Det framstår dock inte 

som lämpligt att använda vare sig omsorg eller stöd och service som sam-

lingsbegrepp. Omsorg är ett omdiskuterat begrepp som har olika konnotat-

ioner i äldre- respektive funktionshindersforskning. Omsorg betyder både att 

hjälpa och ta hand om, och att känna för och med (Szebehely, 1996b). Att 

omsorg på detta sätt associeras till en känsla betraktas ofta som positivt i 

relation till äldre personer medan det har en negativ klang och förknippas 

med beroende och objektifiering i funktionshindersammanhang (se t.ex. Fine 

& Glendinning, 2005; Morris, 1997)6. Även service kan ha olika betydelser. 

Till exempel kan service användas för att beteckna vissa insatser till personer 

med funktionsnedsättning, men personlig service kan också användas i bety-

                                                      
6 En mer utförlig redogörelse för den kritik som riktats mot omsorgsbegreppet följer i kapitel 5.  
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delsen att hjälpa någon med en syssla som denne har förmåga att utföra själv 

(Wærness, 1984). 

Den brittiske funktionshindersforskaren Tom Shakespeare (2000) har fö-

reslagit att begreppet hjälp (help) används som samlingsbegrepp för insatser 

för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder och oavsett om de utförs 

av avlönad personal eller av vänner och familj. Syftet med att använda ett 

och samma begrepp är att betona att vissa aspekter av att vara i behov av 

hjälp sträcker sig över olika typer av funktionsnedsättning och olika åldrar. 

 I linje med Shakespeares resonemang använder jag hjälp för att beteckna 

både omsorg och stöd och service, och jag betecknar dem som får hjälp som 

hjälpmottagare eller hjälptagare och den som ger hjälp som hjälpgivare. 

Ibland använder jag även beteckningen personal synonymt med hjälpgivare. 

När jag diskuterar lagstiftning, politiska dokument och utförarnas hemsidor 

använder jag dock de begrepp som förekommer i dessa texter.  

En potentiell kritik mot att använda denna terminologi är att den inte drar 

en tydlig gräns mellan hjälp i form av insatser som den hjälpbehövande har 

rätt till enligt lag och hjälp som den hjälpbehövande får be om från anhöriga. 

Hjälp skulle således kunna associeras till välgörenhet som ställer den hjälp-

behövande i tacksamhetsskuld till hjälpgivaren (Jacobson, 1996). Mot denna 

kritik kan invändas att det finns en poäng i att betona att hjälp inte är en 

ovillkorlig rättighet. Tillgången till offentligt finansierade hjälpinsatser krä-

ver att behov erkänns och definieras av någon annan än den hjälpbehövande 

själv, och därefter transformeras till något som ska korrigeras eller kompen-

seras. I denna process konstrueras också personen i behov av hjälp som kli-

ent, patient, omsorgstagare eller brukare, och den professionella hjälparen 

som någon som ska lösa problemet. Oavsett hur vi väljer att benämna insat-

ser och kategorisera personer med hjälpbehov är det ofrånkomligen så att 

tillvaron för en person med behov av hjälp i vardagen villkoras av lagar, 

riktlinjer, hjälpens utformning och av den som ger hjälpen (Shakespeare, 

2000).  

Hur dessa villkor skiljer sig åt mellan olika kategorier av hjälpbehövande 

vuxna, och hur äldre respektive yngre hjälpmottagares hjälpbehov konstrue-

ras i olika representationer av hjälp är i centrum för denna avhandling, och 

begreppet hjälp används för att synliggöra detta.  

Ytterligare begrepp som förekommer frekvent i denna avhandling är 

funktionsnedsättning och funktionshinder. I enlighet med den terminologi 

som Socialstyrelsen (u.å) rekommenderar och som numera används i de 

flesta sammanhang, använder jag funktionsnedsättning för att beteckna en 

nedsättning i fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, och funkt-

ionshinder för att benämna en begränsning som uppstår i relation till omgiv-

ningen. Funktionshinder är därmed inte ett sätt att benämna en person utan 

betecknar ett samspel mellan en person med funktionsnedsättning och miljön.  

Tidigare användes begreppet handikapp för att beteckna vad som nu kal-

las funktionshinder, medan funktionshinder användes som beteckning för det 
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som nu kallas funktionsnedsättning. Handikappbegreppet är numera ut-

mönstrat men förekommer i denna avhandling i citat från dokument som 

skrevs innan terminologin ändrades.  

Ofta implicerar person med funktionsnedsättning en person under 65 år, 

medan en person med funktionsnedsättning över 65 år enbart kallas äldre. 

Jag använder dock person med funktionsnedsättning för att omtala såväl 

äldre som yngre personer, men ibland använder jag beteckningarna äldre och 

yngre hjälpmottagare eller personer med funktionsnedsättning. I det senare 

falletavser jag personer som är yngre eller äldre än 65 år.  

Disposition  

Avhandlingens andra kapitel behandlar hjälpens organisation: hur ansvaret 

för omsorg, stöd och service till vuxna personer regleras, de senaste decenni-

ernas utveckling på området, en presentation av de vanligaste hjälpformerna 

samt vilka insatser som är vanligast för äldre respektive yngre vuxna hjälp-

mottagare. I kapitel 3 följer en redogörelse för studiens teoretiska utgångs-

punkter som är genererade ur teorier om styrningsmentalitet, samt vad det 

kan innebära att betrakta hjälp ur detta perspektiv. Metodologiska övervä-

ganden, begrepp och tillvägagångssätt behandlas i kapitel 4. I kapitel 5 följer 

så en översiktlig beskrivning av olika perspektiv på hjälp i forskning om 

hjälp till äldre och yngre personer. Detta berör huvudsakligen hur omsorgs- 

respektive funktionshindersforskning begreppsliggjort hjälp, vilka frågor och 

aktörer forskningen i huvudsak fokuserat på och centrala skillnader mellan 

dessa sätt att se på hjälp.  

Därefter behandlas studiens resultat i fem kapitel. Delstudie 1 som be-

handlar de nationella handlingsplanerna för äldre- respektive funktionshin-

derspolitiken presenteras i kapitel 6 och 7. I kapitel 6 är fokus på problemre-

presenationer, medan kapitel 7 koncentreras kring konstruktionen av äldre 

personer och personer med funktionsnedsättning som grupper i behov av 

särskilda insatser. Delstudie 2 som utgörs av analyser av hemsidor för utfö-

rare av hjälptjänster presenteras i tre kapitel. Kapitel 8 handlar om hur ideal 

hjälp representeras på utförares hemsidor och hur detta skiljer sig åt mellan 

äldre och yngre hjälpmottagare. I kapitel 9 behandlas hur arbetet med att ge 

hjälp representeras; vilka egenskaper hjälpgivare tillskrivs, hur de ideala 

relationerna mellan hjälpgivare och hjälpmottagare framställs och hur detta 

skiljer sig mellan äldre och yngre hjälpmottagare. I det sista resultatkapitlet 

presenteras en analys av hjälpens ambitioner; hur livet med hjälp represente-

ras för yngre och äldre hjälpmottagare, vad hjälp består av och vilka platser 

den utspelas på.  

I avhandlingens sista kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidi-

gare forskning och den teoretiska referensramen. 
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2. Den offentliga hjälpens organisation 

Ansvaret för den offentliga hjälpens utformning och genomförande vilar i 

första hand hos landets 290 kommuner. En del kommuner har valt att ha 

separata organisationer för äldreomsorg respektive stöd- och service för per-

soner med funktionsnedsättning (ibland benämnt funktionshindersomsorg); 

andra kommuner samlar verksamheterna inom samma administration 

(Ahnlund, 2008; Szebehely & Trydegård, 2007).  

På statlig nivå regleras hjälpens utformning genom lagstiftning, riktlinjer, 

statsbidrag, särskilda satsningar och tillsyn av verksamheterna. Där avgörs 

även för vilka grupper kommunerna har skyldighet att anordna hjälp. Även 

maxtaxan, den högsta tillåtna egenavgiften som kommunerna får ta ut för 

välfärdstjänster, bestäms på statlig nivå. Kommunerna kan fritt besluta hur 

resurser fördelas mellan hjälp till olika grupper såsom barn, äldre och perso-

ner med funktionsnedsättningar, samt mellan olika hjälpformer riktade till en 

och samma grupp, exempelvis hjälp i hemmet eller i särskilda boendeformer 

(Meagher & Szebehely, 2013).  

Det här kapitlet beskriver hur den offentliga hjälpen till äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning organiseras – hur ansvaret fördelas 

mellan stat och kommun, den lagstiftning som reglerar rätten till hjälp och 

vilka huvudsakliga hjälpformer som finns samt hur dessa fördelas mellan 

yngre och äldre personer med hjälpbehov.  

Privata och offentliga utförare av hjälpinsatser  

Under välfärdssystemets uppbyggnads- och expansionsfas var kommunerna 

de enda utförarna av hjälp, men efter en kommunallagsreform 1991, som 

gjorde det möjligt för kommunerna att överlåta utförandet till privata organi-

sationer och företag, har en allt större andel av insatserna utförts i privat regi 

(Szebehely, 2011). Hur stor del av hjälpen som utförs i offentlig respektive 

privat regi varierar över landet och mellan olika hjälpformer. 

Kommuner kan överlåta utförandet av tjänster i form av entreprenadupp-

handling, genom att köpa tjänster av en privat organisation samt genom 

kundvalssystem. Entreprenadupphandling innebär att olika utförare, såväl 

privata som kommunala, får konkurrera om att utföra en tjänst, som exem-

pelvis att driva ett äldreboende eller ett boende för personer med autism. 

Kommunen kan även välja att köpa enstaka vårdplatser av en privat organi-
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sation, till exempel en plats i ett äldreboende.  I en kundvalsmodell görs 

valet av utförare av den hjälpberättigade själv, till skillnad mot entreprenad-

drift och köp av enstaka tjänster där det fortfarande är kommunen som väljer 

utförare (Szebehely, 2011).  

För att påskynda utvecklingen mot kundvalsmodeller infördes Lagen om 

valfrihetssystem (LOV)7 i syfte att underlätta för kommunerna att införa 

kundvalsmodeller för hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

I ett kundvalssystem sätter kommunen upp vilka krav som behövs för att ett 

företag ska bli en godkänd, eller auktoriserad, utförare. Alla företag och or-

ganisationer som lever upp till dessa krav får därefter tillträde till marknaden 

genom att kommunerna tecknar avtal med dem. När en kundvalsmodell in-

förts kan kommunen således inte begränsa antalet utförare (Konkurrens-

verket, 2012). I april 2013 hade 143 kommuner infört LOV, 36 hade beslutat 

om att införa LOV och 41 hade beslutat att inte införa LOV (SKL, 2013). 

Framförallt är det hemtjänsten som omfattas av kundvalet, ett fåtal kommu-

ner har även kundval för andra tjänster såsom ledsagning, avlösning, daglig 

verksamhet och särskilt boende (Konkurrensverket, 2012; Socialstyrelsen, 

2012a). 

Omfattning  

Ett sätt att få en bild av hur den privata andelen utförd hjälp har ökat är ge-

nom att se till hur stor andel av personalen som arbetar med hjälp till äldre 

och till personer med funktionsnedsättning. År 1993 fanns det i stort sett 

ingen personal anställd av privata företag, medan andelen anställda av icke 

vinstsyftande utförare (t.ex. ideella organisationer och kooperativ) låg runt 2-

3 procent. År 2010 hade andelen personal anställd av vinstsyftande företag 

ökat till 17 procent medan andelen i icke vinstsyftande organisationer var 

konstant (Szebehely, 2011). 

 Hjälp till vuxna personer regleras i huvudsak av Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) (SoL) som omfattar alla med omsorgsbehov samt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387), som omfattar 

personer med särskilt omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. För 

insatser enligt SoL presenterar Socialstyrelsen statistik över andelen i privat 

respektive offentlig regi men för LSS-insatser saknas motsvarande uppgifter.  

En av stödformerna inom LSS, personlig assistans, kan även tilldelas enligt 

Socialförsäkringsbalken och för den delen av assistansen tillhandahåller 

Försäkringskassan statistik uppdelad på utförartyp (Szebehely, 2011). (En 

mer utförlig beskrivning av personlig assistans följer under rubriken ”Hjälp-

former” i detta kapitel). 

I nuläget finns alltså ingen statistik över hur stor andel av det totala anta-

let hjälpinsatser till vuxna som utförs i privat respektive offentlig regi, men i 

                                                      
7 Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft 1 jan 2009. 
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tabell 2.1 visas hur andelen privata insatser utvecklats mellan år 2000 och 

2012 för insatserna hemtjänst och särskilt boende enligt SoL samt personlig 

assistans: 

Tabell 2.1. Hjälpinsatser i privat regi inom äldreomsorg samt insatser för personer 
med funktionsnedsättning år 2000 resp. 2012 (procent) 

 2000 2012 

Äldreomsorg    

Hemtjänst enligt SoL (andel av det totala antalet hjälptimmar 
för personer 65 år+) 

7 23 

Särskilt boende (andel av det totala antalet boende 65 år+) 12 21 

Insatser för personer med funktionsnedsättning   

Hemtjänst enligt SoL (andel av det totala antalet hjälptimmar 
för personer under 65 år)  

6 29 

Särskilt boende enligt SoL (andel av det totala antalet boende 
under 65 år) 

23 28 

Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (andel 
hjälpmottagare som använder privata assistansanordnare) 

34 57 

Källor: Uppgifter för år 2000 (Szebehely, 2011); Insatser enligt Socialtjänstlagen år 2012 

(Socialstyrelsen, 2013f); Uppgifter om personlig assistans 2012 (Försäkringskassan, 2013a). 

Drygt en femtedel av de redovisade äldreomsorgsinsatserna och nära en tred-

jedel av de redovisade insatserna för personer med funktionsnedsättning 

utfördes i privat regi 2012. För personlig assistans är andelen betydligt 

större, nära tre femtedelar (57 procent); ytterligare 2 procent har valt att 

själva vara arbetsgivare för sina assistenter. Av Försäkringskassans statistik 

framgår att av den privata andelen har 82 procent sin assistans genom ett 

vinstsyftande företag och 18 procent genom ett brukarkooperativ (Försäkrings-

kassan, 2013a). 

Aktörer  

Kundvalsmodeller, där alla företag som lever upp till kommunens kravspeci-

fikation auktoriseras och därmed får konkurrera om brukarna, tycks ha un-

derlättat för mindre företag att etablera sig (Erlandsson, Storm, Stranz, 

Szebehely, & Trydegård, 2013). I slutet av 2011 fanns ungefär 500 god-

kända hemtjänstutförare utöver kommunerna (Konkurrensverket, 2012). 

Antalet utförare varierar dock kraftigt mellan kommunerna. I ett urval av 10 

kommuner fann Konkurrensverket mellan 0-30 externa utförare 

(Konkurrensverket, 2013).  

I jämförelse med riket i stort har Stockholms stad en högre grad av priva-

tisering, både sett till andelen hjälp som utförs av privata utförare och sett till 

antalet verksamma företag. I oktober 2011 utfördes 64 procent av hemtjänst-

timmarna i Stockholms stad i privat regi, jämfört med 20 procent i hela lan-
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det. Kundval infördes redan 2002 och Stockholms stad är nu den kommun 

som har det mest utvecklade kundvalet. Mellan 2006 och 2012 ökade antalet 

externa hemtjänstutförare från 58 till 157. Den största av de privata utförarna 

hade 293 kunder, den minsta 4 stycken; 25 procent hade färre än 15 kunder. 

De kommunala utförarenheterna hade mellan 2 och 227 kunder och 75 pro-

cent av dem hade fler än 71 kunder (Hjalmarson & Wånell, 2013). Det finns 

alltså många små privata utförare och bland dessa tycks omsättningen vara 

ganska hög. Till exempel fanns det i en stadsdel i Stockholm 81 utförare i 

februari 2011, två år senare hade en tredjedel (27 st.) av dessa försvunnit 

medan 40 nya tillkommit (Erlandsson, et al., 2013). 

Stockholms stads kundval innefattar även insatser för personer med funk-

tionsnedsättning och även för dessa tjänster finns ett stort antal utförare. På 

Stockholms stads hemsida redovisas hur många utförare det finns för respek-

tive insats: 146 gruppbostäder varav hälften i privat regi och 132 dagliga 

verksamheter varav 90 procent i privat regi8.  

Trots ökningen av små företag domineras den privata delen av omsorgs-

marknaden av stora företag som har verksamheter i flera länder samt för 

både äldre och personer med funktionsnedsättning i Sverige. År 2012 drevs 

nära hälften (46 procent) av alla äldreboenden i privat regi av Attendo Care 

och Carema Care9 (Arfwidsson & Westerberg, 2012). Båda dessa företag har 

även omfattande verksamhet för personer med funktionsnedsättningar: Ca-

rema runt 250 verksamheter (Nytida, 2013) och Attendo drygt 100, främst 

olika former av boenden och dagliga verksamheter (Attendo, 2013). 

Valfrihet 

Kundvalsmodeller diskuteras ofta i termer av valfrihet. Vad valfrihet innebär 

är beroende av flera faktorer. En faktor är hur många utförare det finns att 

välja mellan och huruvida de har plats att ta emot fler hjälpmottagare. En 

annan faktor är huruvida biståndsbeslutet formuleras som pengar, timmar, 

sysslor eller en kombination av timmar och sysslor. När beslutet består av 

pengar är hjälptagarens inflytande som störst. Då kan den som behöver hjäl-

pen själv bestämma hur pengarna ska fördelas, vad som ska göras och vem 

som ska göra det. Det är då även möjligt att själv vara arbetsgivare och an-

ställa hjälpgivare.   

Ett beslut som består av timmar tillåter hjälptagaren att påverka hur hjäl-

pen ska utformas under den tid man har till förfogande, däremot är hjälpens 

omfattning inte flexibel. Den form av beslut som ger hjälptagaren minst möj-

lighet att påverka är det som uttrycks i sysslor eller uppgifter. Hjälptagarens 

                                                      
8 Uppgifter hämtade från Stockolms stads hemsida (www.stockholm.se/jamfor) den 7 novem-

ber 2013. 
9 Carema äldreomsorg bytte den 15 oktober 2013 namn till Vardaga. Samtidigt bytte verk-

samheten för personer med funktionsnedsättning namn till Nytida (Ambea, 2013).  
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valfrihet begränsas då till att välja utförare medan innehållet bestäms av 

kommunen.  Kundval leder alltså inte per automatik till att hjälptagare får 

inflytande över hjälpens innehåll (Edebalk & Svensson, 2005). Inom äldre-

omsorgen är det vanligast att insatsen uttrycks som uppgifter och sysslor 

vilket alltså inte ger hjälpmottagaren inflytande över hjälpens innehåll. Den 

äldre hjälpmottagaren kan i dessa fall välja utförare men inte påverka hjäl-

pens innehåll (Svensson & Edebalk, 2010; Szebehely, 2006). 

På funktionshindersområdet finns inom hjälpformen personlig assistans 

en helt annan form av valfrihet än den som ryms inom det gängse kundvalet. 

Personlig assistans är en hjälpform som drivits fram av organisationer för 

personer med funktionsnedsättning (framförallt av den s.k. Independent 

living-organisationen med föreningarna GIL och STIL som svenska företrä-

dare). Hjälpmottagarens inflytande över hjälpens utformning var i fokus för 

utvecklingen av personlig assistans, och valfriheten inom denna hjälpform 

innebär rätt att välja vem som ska utföra hjälpen, vad som ska göras och när.  

Personlig assistans är alltså inte en kundvalsreform utan en inflytande-

reform, där valfrihet är ett sätt att uppnå inflytande. Till skillnad mot detta 

har kundvalet inom äldreomsorgen drivits av politiker och inte av äldre per-

soner eller deras organisationer. Även om del av retoriken har varit att kund-

val ska leda till ökat inflytande för ”kunden” begränsas valfriheten oftast till 

att gälla val av utförare (Edebalk & Svensson, 2005). Det bör dock noteras 

att personlig assistans endast är en del av samhällets stöd och service till 

personer med funktionsnedsättning; en hjälpform med en mycket begränsad 

målgrupp. Det saknas i nuläget systematisk kunskap om hur kundvalet ut-

formas för andra former av stöd och service.  

Lagstiftning: Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade  

Offentligt finansierad hjälp i form av omsorg, stöd och service är inte en 

generell rättighet. För att en person med hjälpbehov ska få tillgång till hjälp 

krävs en individuell behovsprövning som genomförs av en kommunalt an-

ställd biståndshandläggare
10

. Behovsprövning innebär att en biståndshand-

läggare gör en utredning av personens situation och hjälpbehov och därefter 

                                                      
10 Ett undantag från detta är att ett antal kommuner tillhandhåller servicetjänster som inte 

föregås av individuell behovsbedömning åt personer över en viss ålder. Dessa tjänster ges 

med stöd av befogenhetslagen vilket innebär att de inte utgör socialtjänst. Servicetjänster 

syftar till att förebygga olyckor och ohälsa och ska inte ersätta socialtjänst. Personlig omvård-

nad räknas inte som servicetjänst (Socialstyrelsen, 2013b). Ett annat undantag är att majorite-

ten av landets kommuner har öppna verksamheter (dvs. verksamheter som inte är biståndsbe-

dömda och inte heller har individuella målsättningar och uppföljningar) för personer med 

psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013g). 
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– på delegation från den kommunala nämnden -  beslutar om personen har 

rätt till hjälp och i vilken form (Dunér & Nordström, 2005).  

 Kommunens ansvar för och individens rätt till hjälp regleras i Social-

tjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) samt i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). Dessa lagar har delvis olika mål-

grupper: SoL omfattar alla medborgare med omsorgsbehov medan LSS är en 

så kallad pluslag som tillkommit i syfte att stärka rättigheterna för personer 

med särskilt omfattande och varaktig funktionsnedsättning. LSS är ett kom-

plement till SoL vilket innebär att en och samma person kan ha insatser en-

ligt båda lagarna samtidigt  För både SoL och LSS gäller att den som inte är 

nöjd med ett beslut kan överklaga och få ärendet prövat i förvaltningsdom-

stol (Åström, 2005b).  

I den tidigare lagstiftningen, Lag om socialhjälp (1956:2), överfördes an-

svaret för hjälpbehövande vuxna från familjen till den offentliga sektorn 

(Holgersson, 2008), men kommunernas skyldighet begränsades till att inrätta 

ålderdomshem för äldre och andra i behov av vård och tillsyn (SOU 

2004:118).  De hade därmed inte skyldighet att bistå med hjälp i hemmet, 

men det var trots detta möjligt att som äldre få hjälp i hemmet (hemtjänst) i 

de flesta kommuner redan vid 1960-talets början (Szebehely, 1996a). När 

socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 representerade den en ny inställning till 

den offentliga hjälpen.  Nu skulle hjälpen utformas som ”hjälp till själv-

hjälp” och stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Med 

detta följde att kommunerna fick skyldighet att anordna hjälp till äldre och 

personer med funktionsnedsättning såväl i det egna hemmet som i form av 

särskilda boenden (SOU 2004:118).  

Parallellt med utvecklingen mot socialtjänstlagen genomfördes en kart-

läggning som visade på stora skillnader i levnadsvillkoren mellan personer 

med och utan funktionsnedsättning (SOU 1994:139). Tre grupper ansågs 

vara i behov av stöd utöver det som kan erbjudas inom ramen för SoL. Två 

av dessa grupper, personer med utvecklingsstörning, autism och liknande 

tillstånd samt personer med förvärvade hjärnskador omfattades tidigare av 

Omsorgslagen, men i och med införandet LSS upphörde Omsorgslagen att 

gälla och ansvaret för hjälpen till dessa grupper fördes över från landstingen 

till kommunerna. Den tredje gruppen som identifierades var personer med 

omfattande och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. För att 

tillförsäkra dessa grupper goda levnadsvillkor infördes LSS-lagstiftningen 

(Bengtsson, 2005). 

För att omfattas av LSS krävs tillhörighet till en av tre möjliga 

s.k.personkretsar: 1) personer med utvecklingsstörning, autism och autism-

liknande tillstånd, 2) personer med betydande och bestående begåvnings-

mässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, 3) personer med 
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andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar11 ”som uppen-

bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd eller service” (LSS 1§). Formuleringen av personkrets 3 innebär alltså 

en åldersbegränsning. Personer som är över 65 år när en funktionsnedsätt-

ning inträder kan inte erhålla insatser enligt LSS om funktionsnedsättningen 

beror på ”normalt åldrande”. 

SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter. LSS anger hur hjälpen ska ut-

formas medan SoL inte gör det. I SoL anges mål och riktlinjer för hjälpen 

men överlåter till stor del åt kommunerna att utforma tjänsterna. Detta inne-

bär att biståndshandläggarna har ett relativt stort tolkningsutrymme. En per-

son kan ha rätt till bistånd enligt SoL men det är upp till tillämparen, dvs. 

kommunen genom biståndshandläggaren, att besluta hur insatsen ska utfor-

mas (Åström, 2005a, 2005b).  LSS specificerar tio olika insatser som perso-

ner som ingår i personkretsarna kan få. Dessa insatser är desamma i alla 

kommuner medan SoL insatser kan variera beroende på vilket utbud som 

finns i just den kommunen. LSS är således mer specifik och lämnar mindre 

tolkningsutrymme kring hur insatser ska utformas än SoL (Davidsson, 2007; 

Norström & Thunved, 2011). Utöver detta betonar LSS även att insatserna 

ska vara varaktiga och ha en viss kontinuitet (Norström & Thunved, 2011). 

  

Olika ambitionsnivåer för SoL och LSS  

SoL och LSS skiljer sig vad gäller hur långt samhällets ansvar sträcker sig 

och vad man vill uppnå med hjälpen.  Enligt SoL ska hjälpen tillförsäkra 

individen en ”skälig levnadsnivå” (4 kap 1§ SoL) medan LSS ska tillförsäkra 

”goda levnadsvillkor” (7§ LSS). Trots att inget av begreppen är tydligt defi-

nierat står det klart att LSS har en högre ambitionsnivå än SoL (Bergstrand, 

2010; Hollander, 1995; Ryberg Welander, 2011). Denna uppfattning delas 

av Socialstyrelsen som anser att LSS-insatser är till fördel för den enskilde i 

jämförelse med SoL-insatser (Socialstyrelsen, 2007b). 

Ytterligare en skillnad i ambitionsnivå gäller hur rätten till hjälp formule-

ras. I Socialtjänstlagens fjärde kapitel anges att ”Den som inte själv kan till-

godose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd…”(4 kap 1§ SoL). Detta innebär att biståndshandläggaren ska be-

döma om behoven kan tillgodoses på annat sätt, oavsett om detta görs eller 

inte (Bergstrand, 2010; Ryberg Welander, 2011). Detta har kritiserats för att 

det skapar en osäkerhet kring var gränsen för samhällets ansvar egentligen 

går och vilka faktorer som får vägas in i bedömningen (Dunér & Nordström, 

2005). Exempel från denna gråzon är att anhörigas möjlighet att hjälpa till 

eller den sökandes möjlighet att betala för vissa tjänster ur egen ficka, har 

                                                      
11 I lagtexten används beteckningen funktionshinder, men här använder jag funktionsnedsätt-

ning i enlighet med den terminologi jag använder i övrigt (se kapitel 1).  
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vägts in bedömningen av rätt till hjälpinsatser enligt SoL (Szebehely, 2000). 

I LSS uttrycker man att den som ingår i en personkrets har ”rätt till insatser i 

form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan 

hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt” (7§ 

LSS). Detta innebär att en handläggare av LSS enbart får ta med de reella 

omständigheterna dvs. om hjälp faktiskt ges av någon annan, i bedömningen 

(Bergstrand, 2010; Ryberg Welander, 2011). LSS lägger dessutom mer ton-

vikt på att den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över hjälpen 

och framhåller därmed tydligare att den enskildes vilja ska respekteras 

(Bergstrand 2010).  

Ytterligare en skillnad mellan hjälp som utgår enligt SoL respektive LSS 

rör egenavgifter. För hjälp som beviljas enligt SoL tar kommunerna normalt 

ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på hjälpmottagarens inkomst och 

hur mycket hjälp personen beviljas. Personer utan eller med låg inkomst är 

befriade från avgifter och det finns en statligt reglerad gräns för hur hög 

avgiften får bli (max 1 780 kr per månad år 2013) (Socialstyrelsen, 2012b).  

För omvårdnad i form av LSS- insatser får kommunen inte ta ut några av-

gifter. I den proposition som ledde fram till lagstiftningen motiverades detta 

med att behov av vård och omsorg inte ska medföra någon extra kostnad för 

den enskilde, eftersom funktionsnedsättning inte ska leda till en lägre lev-

nadsstandard (Prop. 1992/93:159, s 99). Undantag från detta är att kommu-

nen får ta ut en skälig avgift eller hyra för boende med särskild service, samt 

avgifter för fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, om den enskilde har 

hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning 

(eller annan inkomst av samma storlek) (LSS §19). Hur stora dessa avgifter 

får vara regleras inte i lagen men Socialstyrelsen menar att de ska vara ”skä-

liga” i relation till den normala levnadsomkostnaden för en person utan 

hjälpbehov, till exempel en normal hyresnivå. Eftersom LSS syftar till att 

den enskilde ska ha goda levnadsvillkor bör även detta vägas in i avgiftsni-

vån – den enskilde ska ha tillräckligt med pengar kvar för att kunna ha goda 

levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2007a). 

Konsekvenser för hjälpens utformning 

Ambitionen att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor var inte ny för 

LSS utan fanns redan i Omsorgslagen. I och med LSS överfördes dock insat-

serna från landstingen till kommunerna vilket innebar att goda levnadsvillkor 

kom att ställas mot skälig levnadsnivå på ett sätt det inte gjort tidigare. Detta 

kan ha medfört att betydelsen av ”skälig” har omtolkats. När socialtjänst-

lagen tillkom var ”skälig” ett uttryck för den lägsta tänkbara gränsen för den 

levnadsnivå som en person med hjälp enligt lagen skulle vara garanterad. 

Senare har skälig levnadsnivå kommit att tolkas som något annat och sämre 

än goda livsvillkor vilket inneburit att ”skälig” i det närmaste fått betydelsen 
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av den högsta standarden som kan beviljas enligt SoL (Szebehely & 

Trydegård, 2014). 

En liknande tolkning gjordes av den kommitté som tio år efter införandet 

av LSS fick i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen. I LSS-

kommitténs slutbetänkande kritiserades att SoL endast ska tillförsäkra skälig 

levnadsnivå. Man menade att det är tveksamt om det räcker för att uppnå den 

funktionshinderspolitiska målsättningen att personer med funktions-

nedsättning ska kunna leva som alla andra. Med anledning av detta föror-

dade kommittén att personer med funktionsnedsättning, det vill säga perso-

ner under 65 år, borde tillförsäkras goda levnadsvillkor även enligt SoL 

(SOU 2008:77).   

En av de få studier som jämfört skillnader mellan SoL och LSS i prakti-

ken styrker att den högre ambitionsnivån för LSS påverkar hjälpens prak-

tiska utformning (Åström, 2005a). I början av 1990-talet följdes personer 

med funktionsnedsättning i fem kommuner genom LSS-reformen. I perio-

dens början hade samtliga insatser enligt SoL, men i slutet av perioden hade 

två femtedelar av gruppen övergått till LSS. Åström fann att det fanns både 

kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan SoL- och LSS-insatser i den 

studerade gruppen: 90 procent av dem som gick över till LSS-insatser hade 

fått ökade insatser, att jämföra med 40 procent av dem som hade SoL under 

hela perioden.  

Det fanns också skillnader kring huruvida de erhållna ansatserna var av 

kompenserande eller utvecklande karaktär. Kompenserande insatser innebär 

att hjälpen ska uppväga en funktionsnedsättning, t.ex. att städa åt någon som 

inte kan göra det själv, medan utvecklande insatser ska leda till att hjälptaga-

ren får möjlighet att leva som personer utan funktionsnedsättning. Personer 

som fick hjälp enligt LSS hade i betydligt större utsträckning utvecklande 

insatser än personer vilkas hjälp utgick enligt SoL. Att LSS-insatserna ledde 

till både mer hjälp och mer utvecklande hjälp för hjälptagarana härleder 

Åström (2005a) till den högre ambitionsnivån i LSS.  

Hjälpformer  

Inom ramen för SoL och LSS ryms olika former av hjälp. SoL lämnar över 

till tillämparen, dvs. kommunen, att utforma hjälpen medan LSS definierar 

tio insatser som kommunen måste tillhandahålla. I det här avsnittet beskrivs 

de hjälpformer som finns enligt respektive lag under rubrikerna särskilda 

boendeformer; hjälp i hemmet, stödjande insatser samt sysselsättningsverk-

samheter. 

I denna presentation har jag uteslutit tre insatser enligt LSS som enbart 

riktar sig till barn och ungdomar och insatser som syftar till att avlösa anhö-

riga (korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år samt boende i familjehem 

eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar samt avlösar-
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service i hemmet). Således presenteras sju LSS-insatser: råd och personligt 

stöd; personlig assistans; ledsagarservice; kontaktperson; korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet; bostad med särskild service för vuxna eller annan 

anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet.  

När det gäller SoL beskrivs de hjälpformer som Socialstyrelsen presente-

rar årlig statistik över eftersom de torde vara de vanligaste. Dessa insatser är: 

särskilt boende, hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, korttidsboende samt 

kontaktperson/kontaktfamilj.  

Särskilda boendeformer 

Särskilt boende är ett samlingsbegrepp för individuellt behovsprövat boende 

som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2004). De kan vara inriktade mot 

äldre eller mot yngre personer med funktionsnedsättning.  

Gemensamt för särskilda boendeformer är att de ska vara fullvärdiga bo-

städer och att de är den enskildes hem. Fullvärdig bostad innebär att det ska 

finnas ett personligt hygienutrymme, ett rum eller en del av rum med mat-

lagningsmöjligheter samt ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn 

och vila. För demensboende krävs dock inte matlagningsmöjligheter. Den 

boende har vanligtvis ett hyreskontrakt för sin bostad och betalar hyra och 

matkostnader. För boende enligt SoL utgår även en avgift för personlig om-

vårdnad (se ovan om avgifter enligt LSS och SoL) (Socialstyrelsen, 2007a, 

2011a).  

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning 

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning finns 

både enligt 5 kap 7§ SoL och 9 kap 9§ LSS (Socialstyrelsen, 2011a). Dessa 

boenden är i huvudsak organiserade som gruppbostad eller servicelägenhet-

er
12

. Gruppbostaden är avsedd för personer som har omfattande behov av 

omsorg och tillsyn och som behöver personal tillgänglig dygnet runt. Den 

består av ett litet antal lägenheter (som regel tre till fem) samt gemensamma 

utrymmen för de boende och personalen. Servicelägenheter är avsedda för 

personer med något mindre hjälpbehov. Stöd ska finnas dygnet runt men 

lägenheterna behöver inte ligga i samma hus, de kan vara spridda i ett kvar-

ter eller bostadsområde (Socialstyrelsen, 2007a). 

Boende med särskild service ska inte ha institutionell prägel. Detta inne-

bär att de ska vara integrerade i vanliga bostadsområden och inte ligga nära 

något annat särskilt boende. Inte heller bör det finnas lokaler för daglig verk-

samhet i samma byggnad (Socialstyrelsen, 2011a). Stödet som utgår ska 

                                                      
12 Hur boenden med särskild service enligt LSS ska utformas framgår av förarbeten till LSS. 

Socialstyrelsen menar att man kan utgå från att särskilda boenden enligt SoL ska utformas på 

samma sätt (Socialstyrelsen, 2011a). 
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tillgodose de boendes fysiska, psykiska och sociala behov på individuell 

nivå. Detta innebär bland annat att fritidsaktiviteter inte ska organiseras kol-

lektivt utan utgå från de boendes enskilda intressen (Socialstyrelsen, 2007a). 

Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre är en samlingsbeteckning för olika former av kate-

goriboenden som biståndsbedöms enligt SoL. På lokal nivå kan de betecknas 

gruppboende, servicehus, sjukhem, vård- och omsorgsboende eller äldrebo-

ende (Socialstyrelsen, 2013a). Ett särskilt boende för äldre kan ha olika in-

riktningar: en del är specialiserade på somatiska besvär, andra på demens. 

Det förekommer även inriktningar på specifika demensdiagnoser eller psy-

kisk funktionsnedsättning. Det finns också boenden som riktar sig mot speci-

fika trosinriktningar eller etniska grupper (Socialstyrelsen, 2011a). I ett sär-

skilt boende för äldre finns oftast personal tillgänglig dygnet runt (Social-

styrelsen, 2013a). 

Korttidsboenden och kortidsvistelse   

Kortidsboende enligt SoL eller korttidsvistelse enligt LSS är en tillfällig 

insats som innebär att en person vistas på en annan plats än det ordinarie 

hemmet för att ge avlastning till anhöriga, eller för utredning, rehabilitering 

eller palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011a).  

Hjälp i hemmet  

Hemtjänst, boendestöd och personlig assistans är hjälpformer som utgår från 

den hjälpbehövandes hem. Hemtjänst och boendestöd kan även beviljas till 

boende i särskilda boendeformer medan personlig assistans normalt enbart 

beviljas till personer som bor i ordinärt boende.  

Hemtjänst 

Hemtjänst kan ges med stöd av SoL till såväl äldre som yngre personer med 

funktionsnedsättning. Hemtjänst kan delas in i service och personlig om-

vårdnad. Serviceinsatser är praktisk hjälp med bostadens skötsel, inköp, mat-

lagning och distribution av färdiglagad mat. Personlig omvårdnad avser in-

satser som syftar till att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov t.ex. 

att äta och dricka, klä på och av sig, personlig hygien, promenader, eller 

sociala aktiviteter som syftar till att den enskilde ska känna sig trygg 

(Socialstyrelsen, 2008d, 2013a). 

Boendestöd 

Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen som kan beviljas enligt SoL 

och som riktas till målgrupper som personer med psykisk funktionsnedsätt-

ning eller med missbruksproblem. Syftet med boendestöd är att den enskilde 

ska ges hjälp till ett normalt vardagsliv. Insatsen utgår från den egna bosta-



 32 

den och innefattar såväl praktisk hjälp med hemmet som stöd att lämna 

hemmet för att bryta isolering. Det är en mer utåtriktad och mångfacetterad 

verksamhet än hemtjänst (Socialstyrelsen, 2010a). 

Personlig assistans 

Personlig assistans är en hjälpform som riktar sig till personer med omfat-

tande och varaktig funktionsnedsättning. Personlig assistans har utformats i 

syfte att ge den hjälpbehövande mesta möjlighet att påverka sin situation. 

Hjälpen ska utföras av ett begränsat antal personer, den assisterade ska ha 

avgörande eller åtminstone mycket stort inflytande över vem som anställs, 

hur hjälpen ska ges och vid vilka tillfällen (Norström & Thunved, 2011). 

Kommunen ansvarar för assistans upp till 20 timmar per vecka. Den som 

behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka kan ansöka om assistansersättning 

enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB) som administreras av Försäk-

ringskassan.  För att beviljas assistansersättning krävs att man behöver hjälp 

med så kallade grundläggande behov över 20 timmar i veckan (Social-

styrelsen, 2008g). Till grundläggande behov räknas personlig hygien, mål-

tider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra samt behov av annan 

hjälp som förutsätter djupgående kunskap om personen (LSS 9a§).  Försäk-

ringskassans riktlinjer innehåller även kriterier om att det ska gälla mycket 

personliga eller intima situationer alternativt hjälpsituationer som kräver en 

omfattande kännedom om den enskilde personen, för att räknas som grund-

läggande behov. Till exempel är hjälp med intag av föda ett grundläggande 

behov medan hjälp med att fördela mat på tallriken, diska, duka etc. inte 

räknas som grundläggande behov (Försäkringskassan, 2013c).  

Om en person bedöms ha grundläggande behov av assistans kan denne 

också beviljas hjälp med andra uppgifter som förflyttning och hemtjänstlik-

nande uppgifter som städning, tvätt och inköp. Till skillnad mot hemtjänst 

ska dock personen med hjälpbehov vara delaktig i dessa sysslor för att det 

ska räknas som personlig assistans (Norström & Thunved, 2011).  

Assistansersättning betalas ut i form av ett månatligt belopp som beräknas 

utifrån antalet beviljade timmar.  Assistansmottagaren kan välja att själv 

anställa assistenterna eller att köpa assistans via kommunen, eller annan 

assistansanordnare som privata företag eller organisationer (Försäkrings-

kassan, 2013c). 

År 2012 var 15 892 personer berättigade till assistansersättning. Av dessa 

tillhörde 40 procent personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd); 5 procent personkrets 2 (personer med bety-

dande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en 

hjärnskada i vuxen ålder) och 52 procent personkrets 3 (personer med andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte 

beror på ett normalt åldrande). Uppgift om personkrets saknas för resterande 

3 procent (Försäkringskassan, 2013b). 
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Stödjande insatser 

Ledsagning enligt SoL eller ledsagarservice enligt LSS har som syfte att 

underlätta för en person att till exempel besöka vänner eller delta i fritidsak-

tiviteter genom att en ledsagare följer med vid dessa tillfällen (Social-

styrelsen, 2008f).  

Kontaktperson är ett stöd som kan beviljas både enligt LSS och SoL. En 

kontaktperson ger ett icke-professionellt stöd vars mål är att minska isolering 

(Socialstyrelsen, 2008e). 

Rådgivning eller annat personligt stöd, eller råd och stöd som det också 

kallas är en stödinsats enligt LSS. Rådgivningen utförs av professionella som 

har kunskap om vissa funktionsnedsättningar.  Dessa professionella kan vara 

kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut etc. Denna 

insats är till skillnad från övriga LSS-insatser ett ansvar för landstinget. 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Sysselsättning  

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en av de insatser som definieras i LSS. Rätten till dag-

lig verksamhet avser personer som tillhör personkrets 1 och 2, är i yrkes-

verksam ålder och inte har annat arbete eller utbildning (Socialstyrelsen, 

2008b)  

Dagliga verksamheter enligt LSS riktar sig oftast till personer med ut-

vecklingsstörning men även inriktningar mot autismliknande tillstånd före-

kommer. Den vanligaste formen av daglig verksamhet är enklare arbete i 

särskilda lokaler såsom legoarbete eller textil- och hantverk. Det finns även 

verksamheter med inriktning på trädgård eller lantbruk. Andra former av 

dagliga verksamheter är utflyttade verksamheter som caféer, butiker och 

hunddagis. Ytterligare en form är individuell placering vilket innebär att en 

person har sysselsättning på en ordinarie arbetsplats.  

Kommunerna kan även erbjuda dagliga verksamheter enligt SoL, ofta rik-

tade till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa verksamheter 

kan vara allt från öppna verksamheter som inte kräver biståndsbeslut, som 

träffpunkter med café, till arbetsinriktade träningsmodeller (Socialstyrelsen, 

2008a, 2011b). 

Dagverksamhet  

Dagverksamhet är ett bistånd enligt SoL som i likhet med dagliga verksam-

heter ska erbjuda sysselsättning, gemenskap eller behandling. Dagverksam-

heter kan ha olika inriktningar, en vanlig inriktning är demens. Verksamhet-

en syftar då både till att avlasta anhöriga och att ge den enskilde möjlighet 
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till en strukturerad vardag med sysselsättning och social gemenskap (Social-

styrelsen, 2008c, 2010c). 

Skilda insatser för äldre och yngre vuxna med hjälpbehov 

När hjälpinsatser för personer över och under 65 år jämförs framträder tyd-

liga skillnader både vad gäller vilka insatser som är vanligast i de olika ål-

dersgrupperna. Samtliga insatser som jämförts i tabell 2.2 domineras av an-

tingen äldre eller yngre hjälpmottagare – enbart en insats (dagverksamhet) 

har fler än 20 procent hjälpmottagare ur den underrepresenterade gruppen. 

Skillnaderna gäller såväl SoL- som LSS-insatser. Tabellen visar hur vanliga 

de olika insatserna är i förhållande till varandra, samt hur detta skiljer sig åt 

mellan äldre och yngre personer med funktionsnedsättning.  

 

Tabell 2.2. Antal personer beviljade insatser år 2012. Avrundade tal13 

 Totalt 0-64 år14 65 år eller 
äldre 

Andel av hjälp-
mottagare som är 
65 år eller äldre 

Hemtjänst (SoL) 180 000 16 400 163 600 91 % 

Särskilt boende (SoL) 90 900 4 100 86 800 95 % 

Daglig verksamhet (LSS) 32 000 30 900 1 100 3 % 

Särskilt boende, vuxna 
(LSS)  

24 400 21 300 3 100 13 % 

Personlig assistans (LSS 
samt assistansersättning)15  

19 800 16 600 3 200 16 % 

Boendestöd (SoL) 19 900 18 300 1 600 8 % 

Kontaktperson (LSS) 19 600 17 800 1 800 9 % 

Dagverksamhet (SoL) 16 900 5 700 11 200 66 % 

Ledsagarservice (LSS) 8 700 7 700 1 000 11 % 

Kontaktperson/familj (SoL) 5 200 4 300 900 17 % 

Råd och stöd (LSS) 4 500 4 270 230 5 % 

Källor: Uppgifter om LSS (Socialstyrelsen, 2013c), uppgifter om SoL för personer 0-64 år 

(Socialstyrelsen, 2013d), uppgifter om SoL för personer 65 år+ (Socialstyrelsen, 2013e), 

uppgifter om assistansersättning (Försäkringskassan, 2013b; Socialstyrelsen, 2013d). 

Tabell 2.2 visar antal personer som år 2012 fick insatser enligt SoL och LSS 

fördelat på personer 0-64 år och personer 65 år och äldre. De insatser som 

                                                      
13 Observera att en person kan ha mer än en insats och att antalen därför inte kan summeras. 
14 Tyvärr skiljer inte SoL-statistiken mellan barn och vuxna under 65 år, och det är av den 

anledningen inte möjligt att göra en renodlad jämförelse av insatser för äldre och yngre vuxna. 
15 År 2012 hade 3 900 personlig assistans enligt LSS. Av dessa var nära 600 personer 65 år 

eller äldre (Socialstyrelsen, 2013c). 15 900 personer hade assistansersättning, varav 2 600 var 

65 år eller äldre (Försäkringskassan,  2013b). 
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omfattar överlägset flest hjälpmottagare är hemtjänst och särskilt boende 

enligt SoL. Över 90 procent av mottagarna inom dessa verksamheter är 65 år 

eller äldre.  

Det finns ingen generell åldersgräns för LSS-insatser. För personlig assi-

stans gäller dock att insatsen inte kan nybeviljas eller utökas efter fyllda 65 

år, liksom att personer i personkrets 3 endast är berättigade till insatser enligt 

LSS om funktionsnedsättningen ”inte beror på normalt åldrande”. Daglig 

verksamhet som är en insats som syftar till att ersätta lönearbete riktar sig 

primärt till personer i yrkesverksam ålder men det finns ingen lagstadgad 

åldersgräns. Trots detta är de yngre hjälpmottagarna betydligt fler än de 

äldre när det gäller alla former av LSS-insatser: av de sammanlagt 64 200 

personer med LSS-insats år 2012 var enbart 8 procent (5 300 personer) 65 år 

eller äldre (Socialstyrelsen, 2013c).  

Om vi betraktar samtliga insatser (dvs. insatser enligt såväl SoL som 

LSS) är daglig verksamhet, följt av särskilt boende de vanligaste insatserna 

för yngre hjälpmottagare. Därefter följer boendestöd, kontaktperson, person-

lig assistans och hemtjänst som alla har mellan 16 400 och 18 300 hjälp-

mottagare under 65 år. 

För gruppen över 65 år är hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet 

de vanligaste hjälpformerna. Dagverksamhet är den insats som är mest jämnt 

fördelad mellan yngre och äldre hjälpmottagare; två tredjedelar är 65 år eller 

äldre och en tredjedel är under 65 år. För övriga insatser finns ett tydligt 

åldersrelaterat mönster: personlig assistans (LSS samt assistansersättning), 

särskilt boende för vuxna (LSS), kontaktperson (LSS), boendestöd (SoL), 

daglig verksamhet (LSS), ledsagarservice (LSS), kontaktperson/familj 

(SoL), råd och stöd (LSS) har betydligt större andel yngre än äldre hjälp-

mottagare.När det gäller dessa verksamheter varierar andelen som har fyllt 

65 år mellan 3 procent (daglig verksamhet enligt LSS) och 17 procent (kon-

taktperson enligt SoL). 

Det finns inga uppgifter om vid vilken ålder LSS-insatser beviljats. Bort-

sett från personlig assistans som inte beviljas efter 65 år vet vi alltså inte om 

det fåtal äldre personer som har de insatser som domineras av yngre, har 

beviljats dem innan eller efter att de fyllt 65 år. Med andra ord går det inte 

att utläsa av statistiken om det över huvud taget finns personer som beviljats 

dessa insatser efter att de fyllt 65 år. 

Skillnader mellan äldre och yngre hjälpmottagare finns även inom ramen 

för SoL-insatser. De insatser som är inriktade på att bryta isolering och skapa 

delaktighet såsom boendestöd och kontaktperson domineras av yngre hjälp-

mottagare, medan de insatser som domineras av äldre hjälpmottagare, till 

exempel hemtjänst, inte har samma utvecklande ambition.  
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Skilda trender i resursfördelningen till hjälp för äldre- och 

yngre hjälpmottagare 

Ytterligare en skillnad mellan hjälp till äldre och yngre personer framträder 

när man ser till resursfördelningen till äldreomsorg respektive personer med 

funktionsnedsättning. Under de senaste årtiondena har omfattningen av hjäl-

pen till äldre och yngre hjälpmottagare utvecklats i olika riktning. Äldre-

omsorgen har präglats av åtstramningar medan hjälpen till personer med 

funktionsnedsättningar har expanderat från och med införandet av LSS år 

1994.  

Under 1990-talet minskade äldreomsorgens resurser per invånare över 80 

år med 15 procent. I kontrast till detta medförde införande av LSS en ökning 

av ekonomiska resurser för hjälp till personer med funktionsnedsättning på 

68 procent (räknat i fasta priser) mellan 1993 och1999 (Szebehely & 

Trydegård, 2007). En stor del i denna ökning uppkom i och med införandet 

av LSS och berör således enbart den grupp med omfattande funktionsned-

sättningar som omfattas av LSS. Under 2000-talet fortsatte dock den sam-

manlagda kostnaden för insatser till yngre personer att öka, sammantaget 

med 66 procent.  Ökningen omfattade både LSS- och SoL-insatser. Ökning-

en på LSS-området beror dels på ökningen i antalet personer med insatser, 

dels på en betydande ökning av det genomsnittliga antalet assistanstimmar: 

från 89 timmar/vecka år 2001 till 111 timmar/vecka år 2009 (Szebehely, 

2011). De ekonomiska resurserna till äldreomsorgen minskade istället med 4 

procent mellan 2002 och 2009 (Socialstyrelsen, 2011c). 

Under samma period, 2000-2009, var antalet personer med äldreomsorg 

konstant medan antalet personer med funktionsnedsättning med insatser 

ökade från 72 100 till 94 200, en ökning med 31 procent. Denna ökning in-

nefattar både LSS-insatser och SoL-insatser. Bortser vi från LSS-insatser 

ökade antalet yngre personer med SoL-insatser med 24 procent vilket inne-

bär att minskningen i äldreomsorgen inte går att förklara med en allmän 

åtstramning av SoL-insatser (Szebehely, 2011).  

Sammantaget har således resurserna till äldreomsorgen stramats åt sedan 

1990-talets mitt medan resurserna till insatser för personer med funktions-

nedsättning har ökat. Den stora kostnadsökningen för insatser för personer 

med funktionsnedsättning under 1990-talet kan förklaras med införandet av 

LSS. Utvecklingen under 2000-talet – en betydande ökning av resurser till 

insatser för personer med funktionsnedsättning parallellt med något minskad 

resurstilldelning till äldreomsorgen – går inte att förklara på motsvarande 

sätt. Socialstyrelsen (2010b) har noterat att resursutvecklingen inom vård 

och omsorg inte bara skiljde sig från den inom stöd och service till personer 

med funktionsnedsättning, utan även jämfört med individ- och familje-

omsorgen, och tolkar detta som att äldres hjälpbehov prioriterats ner till för-

mån för andra gruppers behov.  
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Sammanfattning och diskussion 

I hjälpsystemet görs skillnad mellan äldre och yngre personer med hjälpbe-

hov.  Grunden för systemet är att äldre personer med hjälpbehov inte betrak-

tas som personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan där-

med betraktas som ett åldersrelaterat begrepp (Taghizadeh Larsson, 2009).  

Detta kapitel har behandlat hur den offentliga hjälpen till vuxna personer 

är organiserad: var ansvaret för hjälpen ligger, vilka organisationer som utför 

den, den lagstiftning som reglerar hjälpen, olika hjälpformer samt resursut-

vecklingen på dessa områden. På de flesta av dessa punkter framträder skill-

nader mellan äldre och yngre hjälpmottagare. En likhet är dock, att privatise-

ringen av hjälpinsatser innefattar verksamheter för såväl äldre som yngre 

hjälpmottagare. Däremot är inflytandet över hjälpens innehåll betydligt 

större för den som beviljas personlig assistans än för någon annan form av 

hjälp.  

Hjälpen till äldre och yngre personer regleras av två lagstiftningar, SoL 

och LSS. Ambitionsnivån för LSS, som främst riktar sig till yngre personer, 

är högre ställd än för SoL. Det finns också skillnader i vilken form av hjälp 

äldre och yngre vuxna får: LSS-insatserna domineras av yngre hjälpmotta-

gare och även inom SoL finns en tydlig fördelning mellan yngre och äldre, 

där de utvecklande insatserna domineras av yngre hjälpmottagare medan 

särskilt boende och hemtjänst domineras av äldre. Resurstilldelning och om-

fattning av verksamheter för äldre och yngre hjälpmottagare har följt skilda 

trender under de senaste årtiondena: allt sedan 1990-talet har det skett en 

åtstramning av verksamheter riktade till äldre parallellt med en expansion av 

verksamheter riktade till yngre. 

 Trots dessa skillnader finns i grunden samma ambition för äldre och 

yngre hjälpmottagare, nämligen att hjälpen ska möjliggöra ett normalt liv för 

personer med hjälpbehov. I funktionshinderspolitiken har detta uttryckts i 

termer av normaliseringsprincipen som innebär att personer med funktions-

nedsättning ska ha rätt till samma levnadsmönster och livsvillkor som andra 

(Lindberg & Grönvik, 2011; Tideman, 2000). På grund av att normalisering 

kan leda tankarna till att det är personen med funktionsnedsättning snarare 

än dennes levnadsvillkor som ska förändras formuleras numera de funk-

tionshinderspolitiska målen i termer av delaktighet och jämlikhet, men 

grundtanken är densamma (Söder, 2003). I äldrepolitiken har inte normalise-

ringsbegreppet använts i någon större utsträckning, men rätten att bo kvar i 

sitt eget hem trots hjälpbehov liksom principen om att äldreboenden ska vara 

hemlika är uttryck för en ambition att äldre med hjälpbehov ska kunna fort-

sätta leva ett normalt liv (jfr. Edebalk, 1990).  

Skillnader i hjälp till yngre och äldre vuxna går att förstå som att ”ett 

normalt liv” får olika innebörd i olika faser av livet. Det finns en föreställ-

ning om det normala livsförloppet som bestående av olika faser såsom barn-
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dom, ungdom, mellanålder16 och ålderdom (se t.ex. Priestley, 2000, 2003). 

Dessa olika livsfaser associeras med olika aktiviteter, plikter och ideal. Till 

exempel ska barn gå i skola och ungdomar fortsätta utbilda sig och bli vuxna 

yrkesarbetande för att sedan gå i pension. Mellanåldern kännetecknas av 

autonomi, medan barndom och ålderdom i högre utsträckning förknippas 

med sårbarhet, nedsatt funktionsförmåga och beroende av andra (Hockey & 

James, 1993; Priestley, 2000).  

Livsloppskonstruktionen är också en hierarkisk ordning där mellanåldern 

och den autonomi som associeras med den är normen mot vilken de andra 

faserna värderas och kontrasteras. Barn och gamla tillskrivs egenskaper som 

står i kontrast till autonomi: beroende och osjälvständighet (Hockey & 

James, 1993). Det finns också en tendens att betrakta människor i de katego-

rier som avviker från mellanåldern som mer lika varandra än vad människor 

i mellanåldern är (Hyltén-Cavallius, 2007). Även denna likhet formas som 

en kontrast: äldre personers likhet med varandra består i att de inte är som 

”vi”. De olika livsfaserna tillskrivs också olika tidsorientering. Barn är de 

som inte ännu är, mellanålders är samtiden, och äldre är de som inte längre 

är (Hockey & James, 1993).  

Jönson & Taghizadeh Larsson (2006, 2009) har analyserat hur föreställ-

ningar om olika livsfaser påverkar funktionshinderspolitikens utformning 

och hur denna motiverar en satsning på yngre personer med funktionsned-

sättning. I förarbeten till LSS uttrycker man att vid bedömningen av om den 

sökande har behov av insatsen, ska jämförelser ”göras med den livsföring 

som kan anses normal för personer i samma ålder” (Prop 1992/93, s 178).  

Rättsliga prövningar av LSS visar att vad som anses vara normalt i en viss 

ålder används för att avgöra hur långt rätten till hjälp sträcker sig. Till exem-

pel beviljade en kammarrätt ledsagning för en resa utomlands med hänvis-

ning till att det är rimligt att en person i ”aktiv ålder” gör sådant (Jönson & 

Taghizadeh Larsson, 2006). Författarna noterar att i den s.k. handikapput-

redningen som föregick LSS delades personer med funktionsnedsättning in i 

tre grupper: barn och ungdomar (1-16 år); vuxna (20-65 år) samt äldre (65+). 

Det man normalt associerar med dessa livsfaser användes därefter för att 

argumentera för jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning. 

Detta skapade en möjlighet att argumentera för rätten till exempelvis utbild-

ning, arbete och föräldraskap för personer i livsfaserna barn/ungdom samt 

vuxendom. Till skillnad från dessa faser betraktas tillbakagång och funkt-

ionsnedsättning som en normal del av ålderdomen. När då äldre med funkt-

ionsnedsättning jämförs mot ”normal-ålderdomen” blir skillnaden inte lika 

markant som för de yngre med funktionsnedsättning.  

                                                      
16 Denna fas becknas även som vuxenlivs vilket kan få det att framstå som att ålderdom inte 

ingår i att vara vuxen. Jag väljer därför benämningen mellanålder för att inte ytterligare för-

stärka detta (jfr. Jönson, 2002). 
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För yngre personer med funktionsnedsättning har jämförelse med ”alla 

andra” i samma åldersgrupp varit en viktig del i argumentationen för en 

högre ambitionsnivå för hjälpen, medan det inte är möjligt att argumentera 

för äldres rätt på detta sätt. Konstruktionen av livsfaser kan alltså underlätta 

för argumentationen om rättigheter för yngre vuxna med funktionsnedsätt-

ning, men försvåra för argumentationen för äldres rättigheter (ibid.).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Avsikten med den här avhandlingen är att problematisera uppdelningen av 

vuxna personer med hjälpbehov i två åldersgrupper. Detta medför ett intresse 

för de betydelseskapande processer som legitimerar hjälpsystemets utform-

ning.  

Hur välfärdsstatliga procedurer är beroende av olika tankesystem har 

uppmärksammats inom det forskningsfält som på engelska kallas govern-

mentality. Detta fält binds samman av ett intresse för hur politisk styrning 

går till och hur denna styrning varierar över tid samt för variationer och lik-

heter mellan olika institutionella sammanhang (se t.ex. Dean, 2010; N. Rose, 

1999).  

I svenska studier är det vanligt hålla fast vid det engelska governmentality 

för att beteckna det teoretiska perspektivet medan governmentality som 

maktform vanligtvis översätts till styrningsmentalitet17 (se t.ex. Börjesson, 

Palmblad, & Wahl, 2005; Hultqvist & Petersson, 1995). Det är på detta sätt 

jag använder begreppen.  

Styrningsmentalitet 

Styrningsmentalitet (gouvernementalité på franska) användes ursprungligen 

av Michel Foucault (1978/1991) med syftet att synliggöra hur makt opererar 

i demokratiska samhällen där utrymmet att styra människor med tvång och 

förbud är begränsat. Begreppet för samman styrning i bemärkelsen att styra 

(dvs. att utöva makt) med mentalitet som betecknar en inställning eller sätt 

att förhålla sig till maktutövning (N. Rose, 1996). 

Dessa två aspekter – maktens mentaliteter och dess utövning – går inte att 

separera från varandra, styrning svarar alltid mot en inställning till det som 

ska styras. Såväl maktutövning som maktens mentaliteter skiftar över tid och 

mellan olika sammanhang. Genom historien har det skett en förskjutning 

från en centraliserad styrning i form av kunglig eller furstligt herravälde, mot 

decentraliserade och liberaliserade styrformer (Hultqvist & Petersson, 1995). 

Med liberala styrformer avses i detta sammanhang inte i första hand en poli-

tisk ideologi utan en formel för maktutövning där fostran och formande av 

                                                      
17 Även översättningar som regementalitet (Skoglund, 2011) och governmentalitet (Lind 

Palicki, 2010) förekommer. 
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människors fria vilja står i centrum. Denna förskjutning har också inneburit 

att politisk styrning i allt mindre utsträckning använder sig av tvång och i allt 

större utsträckning använder sig av tekniker som riktas mot att forma männi-

skors vilja, för att därigenom få dem (oss) att handla på ett visst sätt (N. 

Rose, 1999). 

Moral och kunskap 

Styrningsmentalitet uppmärksammar de tankesystem som ligger till grund 

för politiska procedurer. Inom governmentalitystudier används begreppet 

rationalitet för att begreppsliggöra att dessa tankesystem både har moraliska 

och epistemologiska dimensioner. En rationalitet kan liknas vid ett politiskt 

förnuft, den är sätt att representera verkligheten och fungerar som en slags 

logik inom vilken det blir rimligt att formulera vissa frågor som politiska 

problem medan andra utesluts. Rationalitet syftar dock inte på att något är 

rationellt i ordets vardagliga mening, utan ska förstås som sammanhängande 

tankesystem som gör att vissa saker framstår som rimliga och rationella me-

dan andra inte gör det. Rationalitetens moraliska dimension berör frågor om 

vilka ideal och visioner som ska uppnås, var gränserna går mellan olika poli-

tikområden, men också mellan politiskt och privat ansvar och vilka regelverk 

och auktoriteter som är legitima. Den epistemologiska dimensionen innefat-

tar kunskaper om och sätt att förstå de objekt (t.ex. samhället eller ekono-

min), processer och subjekt (individer, medborgare) som ska styras (Gordon, 

1991; P. Miller & Rose, 2008; N. Rose, 1996, 1999).  

Den kunskap som finns om en kategori styr vilka insatser som riktas mot 

de individer som ingår i kategorin. Målet för styrningen är att individen själv 

ska identifiera sig med den problembild som etablerats för kategorin och på 

så sätt förstå sitt eget bästa och börja handla enligt detta. Hur detta går till 

kan förstås via diskursbegreppet.  

Diskurs  

Ett sätt att begripliggöra relationen mellan kunskap, styrning och identitet är 

via diskursbegreppet. En diskurs är ”a group of statements which provide a 

language for talking about – a way of representing the knowledge about – a 

particular topic at a particular historical moment” (Hall, 1997/2001, s 72). 

Diskurs är en viss kunskap om världen som formar hur världen förstås och 

hur saker görs i den. Den utgör ett slags regler för hur man kan tänka och 

prata om något på ett meningsfullt sätt vid en viss historisk tidpunkt.  

I diskurser binds makt och kunskap samman vilket gör att kunskap alltid 

har makteffekter, och makt förutsätter att det finns kunskap om det makten 

gäller (Hall, 1997/2001). Diskurser ordnar makt/kunskap kring vissa ämnen 

eller teman och styr därmed vad vi betraktar som sant. Ett exempel på hur 
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”det sanna” kan förändras är hur Mendels upptäckt om arvsanlag inte togs på 

allvar för att det inte var förståeligt utifrån den tidens biologiska diskurs. 

Foucault uttrycker detta som ”Mendel talade sanning men befann sig inte 

inom det ’sanna’ i sin tids biologiska diskurs” (Foucault, 1971/1993, s 25). 

Vad vi betraktar som sant, vetenskapligt eller bara självklart är ständigt för-

änderligt. Det är därmed inte meningsfullt att prata om sanning i någon 

egentlig mening – däremot kan man säga att diskurser har sanningseffekter 

och försöka studera hur ”det sanna” blir till (Burr, 2003; Börjesson & 

Palmblad, 2008). 

Vad som betraktas som sanningen om ett visst fenomen får effekter för hur 

vi förhåller oss till det (Hall, 1997/2001). Det vi ”vet” om alkoholism, dvs. 

om vi betraktar det som ett självvalt beteende, en sjukdom osv., påverkar hur 

man i praktiken hanterar problemet med alkoholism – genom vård, behand-

ling, bestraffning, förebyggande insatser osv. Vetandet har också materiella 

effekter vilket kan exemplifieras genom utformningen av vårdhem för att 

behandla alkoholister eller systembolag för att kontrollera intaget av alkohol.  

Diskurs formar vad vi uppfattar som verkligt och sant och får människor 

att tänka och agera på ett visst sätt (G. Rose, 2007). Detta är en produktiv 

makt som även producerar de subjekt som den försöker styra. I kunskapen 

om alkoholisten konstitueras alkoholisten som en möjlig form av mänskligt 

varande. När en individ identifierar sig själv som tillhörande ett visst kollek-

tiv blir denne ett subjekt. Detta är en syn på identitet som skiljer sig från mer 

vardagligt förhållningssätt till identitet som något som kommer inifrån oss 

och kan ta sig vissa uttryck. Hall uttrycker det på detta sätt:  

Rather than speaking of identity as a finished thing, we should speak of identi-
fication, and see it as an ongoing process. Identity arises, not so much from 
the fullness of identity which is already inside us, but from a lack of whole-
ness which is ‘filled’ from outside us, by the ways we imagine ourselves to be 
seen by others (orginalets kursivering) (Hall, 1992, s 287, citerad i Deacon, 
2007, s 249). 

Identitet kommer utifrån: att bli ett subjekt är att identifiera sig som tillhö-

rande en viss kategori av människor. I denna process börjar man betrakta sig 

själv utifrån och se sig själv som en lärare, funktionshindrad osv.  (Hall, 

1992, s 287 citerad i Deacon, 2007, s 249). På detta sätt binds man till en 

identitet och börjar förknippa sig själv och agera i enlighet med de förvänt-

ningar som finns på subjekt tillhörande just denna kategori (Foucault, 

1982/2000). På detta sätt är subjektet alltid sammanbundet med ett kollektiv 

av något slag. Det går helt enkelt inte att föreställa sig ett ”jag” som inte är 

en del av en kategori, det är alltid jag ”som” lärare, förälder, alkoholist osv.  

den kunskap, eller sanning, som finns om en kategori  

Diskurser avgör också vad som kan sägas, av vem, i vilket sammanhang 

och med vilken effekt (Gordon, 2000). I en diskurs finns ett antal identifikat-
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ionsmöjligheter eller subjektspositioner. Ett exempel på detta är att en medi-

cinsk diskurs innehåller subjektspositionerna läkare och patient vilket ger 

individer möjlighet att identifiera sig som läkare eller patient. Dessa subjekt 

får betydelse i relation till varandra – att vara läkare är att inte vara patient. 

Läkaren tillskrivs kunskap och auktoritet som patienten inte har. Detta ger 

läkaren tolkningsföreträde i definitioner av sjukdomstillstånd, behov av sjuk-

skrivning, medicin etc. Den medicinska diskursen reglerar således relationen 

mellan läkare och patient och positionerar dem i förhållande till varandra. 

Denna reglering är dock begränsad till det medicinska sammanhanget. 

Samma individ subjektifieras på olika sätt i olika diskurser.  Om vi ponerar 

att ”läkaren” har barn som går i en skola där ”patienten” är ”lärare” kommer 

dessa personer positioneras på ett annat sätt i ett skolsammanhang där dis-

kursen tillskriver ”lärare” kunskaper som ”föräldrar” inte har. På detta sätt 

reglerar diskurser subjektens relation till varandra och deras möjlighet att 

utöva inflytande på varandra. 

Konsten att forma den fria viljan 

För att styrningen ska lyckas krävs också att styrningsförsöken framstår som 

sunt förnuft, man måste som Rose säger ”rule in the light of knowledge” (N. 

Rose, 1999, s 7). Detta innebär att styrningsförsök måste formuleras i enlig-

het med etablerade kunskaper och moraliska föreställningar för att vara legi-

tim (Gordon, 1991). Styrning utövas av många aktörer i samhället: det kan 

vara staten, professionella grupper, utbildningsväsendet, frivilligorganisa-

tioner, företag osv. (Johansson, 2007). Det som utmärker staten som politisk 

sfär är den har tillgång till administrativa och ekonomiska styrmedel. Med 

staten avses alla de institutioner, procedurer och praktiker som ingår i det 

välfärdspolitiska systemet, det görs ingen skillnad mellan kommunala, regio-

nala och nationella styrningspraktiker.  

Välfärdsstatens åtgärder är beroende av kunskap på flera nivåer. Kunskap 

om befolkningen som helhet krävs för att identifiera riskgrupper eller grup-

per i behov av särskilt stöd eller insatser. Denna kunskap inhämtas från indi-

vider och läggs samman för att till en bild av populationens hälsa och för-

måga såsom födelsetal, livslängd, dödstal, sjukdomar, kriminalitet, utbild-

ning och inkomst. Utifrån denna kunskap identifieras sedan problem- eller 

riskgrupper (Deacon, 2007). När en kategori väl definierats som avvikande 

eller i riskzonen riktas ljuset mot att söka än mer kunskap om denna – vad 

finns det för problem, hur uppstår de, vilka variationer finns osv. På så sätt 

skapas ständigt nya undergrupper som alla har sina speciella karaktäristiska: 

äldre invandrare, personer som åldras med funktionsnedsättning osv.  

Ett grundläggande problem för styrning hur länken mellan vad som defini-

erats som det bästa för alla och det bästa för en enskild individ ska upprättas, 

eller med andra ord: hur kan politiskt definierade mål översättas till indivi-
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duella viljor. Ett exempel på hur det bästa för alla länkas till individens bästa 

är fenomenet livslångt lärande. Livslångt lärande är ett uttryck för en ambit-

ion mot att medborgare hela tiden ska sträva efter att utveckla sina kunskap-

er. Detta motiveras dels med att vi lever i ett kunskapssamhälle där indivi-

ders lärande är nödvändigt för samhällets sociala och ekonomiska utveckling 

och för att vi som nation ska kunna konkurrera med andra nationer, dels med 

att det är ett sätt för individen att nå sina drömmars mål. I denna process 

skapas också ”vuxenstuderanden” som en ny subjektsposition eller ett nytt 

sätt att vara människa på (Fejes, 2007).  Genom kunskap om befolkningens 

utbildningsnivå identifieras ett problem som ska åtgärdas genom att ändra 

individers beteende. Länken mellan dessa nivåer skapas genom att övertyga 

individerna om att det står i deras eget intresse att (vuxen)utbilda sig. När 

man uppnår en samstämmighet genom politiska mål och individuella viljor, 

när medborgarna känner att det är deras egna förväntningar och ideal som 

återspeglas i politiken, kan man säga att styrningen lyckats (Börjesson, et al., 

2005; N. Rose, 1999). 

Politiska mål överförs till individer via institutioner som skolor, social-

tjänst, vård och omsorg via experter och auktoriteter som lärare, socialarbe-

tare, läkare etc. till medborgare (Gilbert, 2003). Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att Socialstyrelsen formulerar vad som är hälsosamt. Detta vida-

reförmedlas till läkare och lärare som i sin tur förmedlar det vidare till med-

borgarna. Styrningsförsök kan alltså formuleras på olika nivåer av samhället 

och på olika avstånd från medborgarna, t.ex. i programförklaringar, policy-

dokument, utbildning, läroböcker, populärvetenskap, terapi, rådgivning, 

information och socialt arbete (Rose, 1999).  

Palmblad & Eriksson (1995) urskiljer tre former av politiska styrmedel 

som används för att påverka individers beteenden: administrativa styrmedel i 

form av regelverk och lagar; ekonomiska styrmedel som till exempel skatte-

politik samt informativa styrmedel som består av rådgivning och informa-

tion. Gemensamt för dessa styrmedel är att de är utlämnade till individens 

fria val och möjlighet att handla på ett annat sätt. De kan aldrig helt be-

stämma någon annans handlingar eftersom en individ kan välja att bryta 

lagen trots den risk för straff detta medför. Administrativa styrmedel kan 

hota med sanktioner för den som inte följer dem och så kan även vissa eko-

nomiska styrmedel. Informativa styrmedel är däremot helt utlämnade till att 

tala direkt till viljan hos individer som är fria att göra sina egna val. Styr-

ningens utmaning består i att reglera denna frihet, att forma människor till att 

vilja handla på ett visst sätt (Börjesson, et al., 2005; N. Rose, 1999). 

De informativa styrmedlen är avgörande för att politiska mål ska kunna 

översättas till medborgerliga önskningar. För att styrning ska vara möjlig 

krävs att de politiska målen formuleras i budskap som medborgarna lätt kan 

ta till sig, och att detta budskap sprids i samhället. Genom spridning av kun-

skap och värderingar ska individer fostras till att vilja göra det ”rätta” 

(Börjesson, et al., 2005; N. Rose, 1999). På hälsoområdet kan detta ta sig 
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uttryck som att upplysa om riskerna med ett beteende som rökning, eller 

fördelarna med ett annat, som motion. Hur denna upplysning utformas varie-

rar med kunskapsläget – vilket beteende som uppmanas beror på vad som 

anses vara det mest hälsosamma vid denna tidpunkt (Palmblad & Eriksson, 

1995). Denna process visar även hur forskningen är en del av styrning och 

blir en del av förståelsen av världen (Katz, 2000).  

Välfärd som styrningspraktik 

Synen på vad hur mycket staten eller det offentliga ska styra har förändrats 

under de senaste decennierna. Under välfärdsstatens uppbyggnad och ex-

pansion var en vägledande tanke att skapa en stor offentlig sektor som skulle 

ta hand om samhällets svaga. Detta sätt att styra blev så småningom kritise-

rat för att passivera och fostra medborgare till beroende, och den politiska 

styrningens förnuft kom allt mer att betona vikten av självständiga och obe-

roende medborgare18 (se t.ex. Dahlstedt, 2009; Johansson, 2007).   

Från att välfärdsstaten tagit stort ansvar för medborgarnas välmående be-

tonas nu vikten av ett aktivt medborgarskap, och individer uppmanas till 

autonomi genom att valfrihet, aktivt deltagande och ansvarstagande betonas 

(Petersson, Dahlstedt, & Plymoth, 2012; N. Rose, 1999). Betoningen av 

valfrihet och ställer också nya krav på vad det innebär att vara en god med-

borgare. Den goda medborgaren är den som är entreprenör för sitt eget liv, 

som vill och kan leva sitt eget liv utan stöd från samhället (Dean, 2010).  

Den ökade betoningen på frihet, valfrihet och eget ansvar benämner Rose 

(1999) för responsibilisering. Responsibilisering innebär att medborgare inte 

bara förväntas ta ansvar för sitt eget liv och sina egna val utan även för kon-

sekvenserna av sina beslut. Detta har också beskrivits som bemyndigandets 

prislapp – betoningen på eget ansvar förskjuter fokus från strukturella till 

individuella problem (Lemke, 2001). 

Det aktiva medborgarskapets politik har också medfört en problematise-

ring av det inaktiva, osjälvständiga medborgarskapet. På flera av välfärdens 

områden har noterats en rörelse mot att aktiverande insatser betraktas som de 

mest effektiva lösningarna, till exempel inom åtgärder mot arbetslöshet, 

inom skola, socialtjänst och på funktionshindersområdet (se t.ex. Dean, 

2010; Dahlstedt, 2009; Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005). Inom dessa 

olika områden utarbetar välfärdens experter tekniker (t.ex. coachning) som 

riktar sig mot individens vilja för att få denne att själv bli motiverad att för-

ändra sig själv för att därigenom bli en mer självständig medborgare 

(Börjesson & Palmblad, 2008; Holmqvist, 2009, 2010). I studier av äldre- 

                                                      
18 Denna utveckling har även tagit plats runt om i Europa och andra delar av världen (se t.ex. 

Rose, 1999 och Dean, 2010). 
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och funktionshinderspolitik har noterats liknande ansträngningar för att 

skapa fler aktiva medborgare. 

I studier av äldrepolitik framhålls att betoningen på aktivt medborgarskap 

främst är synlig när det gäller äldre utanför äldreomsorgen. Bilden av ålder-

dom som en period präglad av funktionsnedsättning, sjukdom och beroende 

har delvis ersatts av en betoning av ålderdom som en aktiv och vital period i 

livet, med möjlighet att förverkliga sig själv eller kanske deltidsarbeta efter 

pensionen (se t.ex. L. Andersson, 2009; Jönson, 2001). Betoningen av aktivt 

åldrande kan ses som ett försöka att uppvärdera ålderdomen genom att likna 

den vid mellanåldern (Biggs, 2001; M. Nilsson, 2008). Andra menar att ål-

derdomen i sig inte har dålig status utan att fokus bör riktas mot hur även 

personer med hög ålder och funktionsnedsättning ska kunna vara autonoma 

medborgare (Cohen, 1988; Kennedy, 2000). Inom äldreomsorgen tycks akti-

veringen ta ett annat uttryck än för yngre hjälpmottagare. Katz (2000) visar 

att aktiviterer inom äldreomsorgen snarare kan betecknas som anti-aktiviter 

genom att de dels inte kräver någon insats av hjälpmottagaren, dels inte 

skulle betraktas som aktiviteter för personer utanför äldreomsorgen, t.ex. att 

se på tv och sova middag.  

I studier av funktionshinderspolitik synliggörs personer med funktions-

nedsättning som medborgare med egna kompetenser och rätt till delaktighet 

– en radikal förändring mot den syn på personer med funktionsnedsättning 

som passiva vårdobjekt som rådde under lång tid (se t.ex. Lindberg & 

Grönvik, 2011). Denna förändring har även satt spår i policy rörande ut-

formning av hjälp i form av hjälp till självhjälp och identitetsarbete som går 

ut på att personer med funktionsnedsättning ska sträva mot vissa normer, 

vilket t.ex. visar sig i att hjälpmottagare benämns som just medborgare eller 

hyresgäster (Gilbert, 2003). Samtidigt som denna politiska utveckling onek-

ligen medfört stora förändringar för personer med funktionsnedsättning har 

utvecklingen också ett pris för individen. Prislappen består i att personer 

med funktionsnedsättning, som alla andra, ständigt jämförs med det aktiva 

medborgarskapets norm och att det inte finns rum för dem som inte kan eller 

vill passa in (Paterson & Hughes, 1999; Solvang, 2000; Tideman, 2000). Det 

här kapitlet har behandlat det teoretiska perspektiv som ligger till grund för 

den här studiens utformning och de analyser som genomförts. Fokus har 

varit den förståelse av makt som governmentalityperspektivet utgår ifrån, 

dvs. makt i form av styrning som opererar genom att övertyga och forma 

viljor.  

I denna avhandling försöker jag förstå hur skillnader i utformning av hjälp 

för äldre och yngre vuxna legitimeras. Hur övertygas vi om att personer har 

olika behov i olika åldrar, och hur försöker utförare övertyga om att de er-

bjuder bra hjälp? Att studera detta innebär att problematisera det vetande 

som åldersuppdelningen vilar på. För att göra det använder jag analytiska 

begrepp från olika diskursanalytiska inriktningar, och dessa presenterar jag i 

nästa kapitel. 
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4. Analytiska begrepp och tillvägagångssätt  

Eftersom styrning opererar genom språk, och de frågor som är centrala i ett 

governmentalityperspektiv – frågor om vilka sanningar, problem, lösningar 

och identiteter som konstrueras i styrningspraktiker samt hur detta går till – 

har jag valt ett diskursanalytiskt angreppssätt för genomförandet av denna 

studie.  

Diskursanalys är ett samlingsnamn för forskningsinriktningar inom sam-

hällsvetenskaperna som problematiserar och ifrågasätter förgivettaganden 

kring olika företeelser. Detta riktar det analytiska intresset mot frågor kring 

språkanvändning och meningsskapande, om hur det går till när den sociala 

världen eller versioner av den konstrueras (Börjesson & Palmblad, 2007; 

Wetherell, Taylor, & Yates, 2001). 

Diskurs som struktur och process 

I min analytiska begreppsapparat förekommer begrepp som kan härledas till 

olika diskursanalytiska inriktningar.  Den ena inriktningen är poststrukturell 

eller Focuauldiansk diskursanalys och den andra är etnometodologiska eller 

samtals-analytiska ansatser.  Då dessa inriktningar skiljer sig en del vill jag 

kort diskutera dessa skillnader, samt hur de kan kombineras och varför jag 

använder begrepp från olika riktningar.  

Poststrukturell diskursanalys ser diskursen som en struktur som konstitue-

rar subjekt, objekt och versioner av verkligheten.  Med diskurs avser man 

ofta ”stora” diskurser på kulturell nivå som sträcker sig över institutionella 

gränser (Burr, 2003; G. Miller & Fox, 2004) Analysen kan liknas vid en 

”top-down approach”, man utgår från att diskurs strukturerar vardagliga 

interaktioner, tal och text betraktas därmed som uttryck för diskurser.  Ana-

lytiskt fokuserar man på att dekonstruera diskurser – att se vilka antaganden, 

förgivettaganden etc. de är uppbyggda av (G. Miller & Fox, 2004)  

Inom den etnometodologiska diskursanalysen är man mer intresserad av 

hur versioner av verkligheten byggs upp och hur aktörer använder diskursiva 

resurser såsom retoriska grepp, val av pronomen osv för att konstituera en 

viss version av en händelse eller sig själva (Burr, 2003; G. Miller & Fox 

2004). Detta kan ses som en ”bottom-up” approach där man utgår från var-

dagliga interaktioner för att se hur dessa konstruerar sociala processer (G. 

Miller & Fox 2004).  
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En skillnad mellan dessa riktningar är hur man ser på relationen individ-

diskurs och frågan om den sociala verkligheten är skapad av individer eller 

av diskurser. Den poststrukturella ansatsen menar att diskurser tillhandahål-

ler tolkningsramar och praktiker som konstruerar verkligheter, kategorier av 

människor och relationer mellan dem, medan etnometodologiska ansatser 

betonar att aktörer är aktivt medskapande av sin sociala verklighet och att de 

kan påverka den på olika sätt (G. Miller & Fox 2004). Dessa skillnader är 

något generaliserande och utesluter inte möjligheten att kombinera synsätt 

och begrepp från olika ansatser.  

Wetherell (1998) använder en liknelse vid en duk för att illustrera hur de 

olika ansatserna kan kombineras.  En etnometodologisk analytiker väljer ut 

en bit av dukens väv och granskar alla trådar som den byggs upp av. Den 

post-strukturella analytikern är mer intresserad av dukens helhet, dess över-

gripande mönster. En kombination av dessa ansatser kan studera den lilla 

biten i relation till den stora, t.ex. hur mönster i den lilla biten väv går igen i 

hela duken.  Ett annat exempel på hur man kan kombinera ansatser är hur 

man kan studera frågor om ojämlikhet. En poststrukturalist ser kön, klass, 

etnicitet som aspekter av ojämlika maktrelationer, och att maktrelationer 

konstrueras av diskurser som upprätthåller dessa ojämlikheter. För att stu-

dera hur dessa skillnader skapas och återskapas går det att använda analy-

tiska influenser från etnometodologiskt håll som gör det möjligt att studera 

hur t.ex. motsättningar mellan kön konstrueras i samtal (G. Miller & Fox, 

2004).    

Analysens villkor  

Ett teoretiskt perspektiv bär alltid med sig ett antal antaganden av ontologisk 

och epistemologisk karaktär, dvs. antaganden om hur världen fungerar och 

vilken kunskap som är möjlig att få om den.  Dessa antaganden skapar vill-

kor och förutsättningar för vilka frågor som ställs i en studie, och hur ana-

lysen går till (Delanty & Strydom, 2003).  

Ett governmentalityperspektiv medför ett poststrukturellt sätt att se på 

världen. Ett grundläggande antagande är att vi förstår vår omvärld och oss 

själva genom språket, och att vad vi uppfattar som självklart och sant betrak-

tas som strukturerat av diskurser som bara kan förstås genom sin egen logik. 

Det finns således ingen plats utanför diskurser varifrån vi kan studera dem 

(Delanty & Strydom, 2003).  

Detta gör att det inte finns något sätt att nå en (eventuell) verklighet bor-

tom diskurs eftersom vår verklighetsuppfattning styrs av diskurs. Burr 

(2003) utrycker detta som att frågan om verkligheten sätts inom parentes, det 

som är viktigt är vilken betydelse vi tillskriver världen. Detta medför ett 

ontologiskt antagande om att vi inte kan få kännedom om det verkligas natur 

eftersom vår förståelse av världen är strukturerad av diskurser (Benton & 
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Craib, 2001). Detta innebär också ett epistemologiskt antagande om att kun-

skap alltid är villkorad och perspektivbunden. Forskningens mål blir därmed 

att dekonstruera eller luckra upp etablerade tankestrukturer och diskurser för 

att kunna generera nya perspektiv på världen (Grbich, 2003).  

Antagandet om att kunskap alltid är perspektivbunden gäller även den ve-

tenskapliga produktionen. Detta får följder inte bara för de egna kunskapsan-

språken utan även för vilket förhållningssätt som intas till tidigare forskning.  

Den förskjutning av forskningsfrågor som diskursanalytiska studier påbjuder 

– att studera hur något görs snarare än hur något är – gäller även den veten-

skapliga sanningsproduktionen. För mig innebär det att jag betraktar tidigare 

forskning om hjälp som en del av de tankemodeller som jag studerar (jfr. 

Börjesson, et al., 2005). 

Analytiska begrepp 

I mina analyser använder jag mig av begreppen problemrepresentationer; 

kategorisering och subjektspositionering; tilltal och interpellation samt bild-

analys. Mitt övergripande analytiska fokus kan sammanfattas i två frågeom-

råden:  

 

1) Vad synliggörs som ett problem och hur ska detta problem lösas? 

På vilka sätt försöker man övertyga om att dessa lösningar är det 

bästa? Vilka former av kunskap utgår man från i styrning? Det kan 

vara såväl explicita påståenden som att identifiera outtalade premis-

ser som möjliggör att något tänks, sägs eller görs (P. Miller & Rose, 

2008). 

2) Vilka former av subjekt skapas i styrningen, och hur? Vem kan 

förkroppsliga dessa subjektsformer? Vilka behov, problem och ka-

paciteter associeras med olika kategorier av subjekt och vad skapar 

detta för relation mellan dessa olika kategorier (Dean, 2010; P. 

Miller & Rose, 2008). 

Problemrepresentationer  

En förutsättning för att något ska kunna styras är att det finns ett tillstånd 

som behöver förändas, och en vision som man strävar emot. Det behövs, kort 

sagt, ett problem och en lösning. Vad som är ett problem är inte givet av 

naturen. Problem måste konstrueras och synliggöras av aktörer som politi-

ker, experter och media (P. Miller & Rose, 2008).  
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Begreppet problemrepresentation19 tar fasta på att vad vi betraktar som ett 

problem är perspektivbundet, och att en representation av ett problem inne-

fattar både problem och lösningar (Bacchi, 1999).  

En problemrepresentation innebär att en aspekt av mänsklig existens kon-

strueras som ett problem som behöver åtgärdas eller hanteras på ett visst sätt 

Representationen innefattar således ett visst sätt att förstå både problem och 

dess lösningar. Att representera ett problem är att skapa en berättelse om 

något. En problemrepresentation innehåller en viss arrangering av kunskap 

som gör att något framträder som problematiskt ur ett visst perspektiv, och 

den gör vissa lösningar mer rimliga än andra. En central aspekt av att skapa 

gångbara berättelser om problem är kausala idéer som länkar ett problem till 

en viss aktör och pekar ut orsakerna till detta problem samt vad som måste 

förändras. På detta sätt har representationer betydelse för hur det sociala 

organiseras, och länkar samman problem till vidare sociala eller ekonomiska 

problem (Stone, 1989).  Problemrepresentationer kan också kännetecknas av 

ett visst språkbruk, en vokabulär (P. Miller & Rose, 2008).  

Styrning sker genom det individer tar för givet – att representera något 

som ett problem handlar därför om att reglera vad som uppfattas som själv-

klart. För att en problemrepresentation ska bli gångbar krävs att den framstår 

som sunt förnuft, den måste ha stöd i redan etablerade kunskaper och mora-

liska föreställningar (Gordon, 1991; N. Rose, 1999).  En analys av problem-

representationer bör därmed innefatta såväl dess möjlighetsvillkor som dess 

tekniker för övertygande.  

Jag använder begreppet problemrepresentation för att analysera hur ett 

problem och lösningar skapas i äldre- och funktionshinderspolitiken samt av 

utförare av äldreomsorg, stöd och service. Analysen innefattar frågor om 

vilka förgivettaganden som ligger till grund för representationen och vilka 

tekniker för övertygande som används.  

Kategorisering och subjektspositionering  

Kategorier associeras med olika kunskaper, karaktär, förmågor, livsstil och 

aktiviteter. De aktiviteter som sammankopplas med en viss kategori kallas 

kategoribundna aktiviteter. Det innebär att om någon beskrivs som kriminell 

förväntar vi oss att personen ska begå brott. Slutsatser kan också dras från 

det motsatta hållet. Om vi hör en beskrivning av en händelse eller en aktivi-

tet kan vi utifrån det dra slutsatser om vilken kategori det handlar om, om vi 

till exempel hör att någon blivit arresterad antar vi att det var en polis som 

utförde denna. Kategoribundna aktiviteter gör det också möjligt att förklara 

ett visst agerande med en kategoritillhörighet. Olika kategorier associeras 

med olika kunskaper och förmågor och får därmed med auktoritet att uttala 

                                                      
19 Ibland används begreppet problematisering för att beteckna det jag kallar problemrepresen-

tation. 
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sig om olika saker. Detta kallas kategoriskt berättigande (Potter, 1996). Ka-

tegorier kan hänga ihop i kluster eller samlingskategorier. Ett sådant kluster 

är familjen där kategorier som mamma, pappa, barn ingår, eller klustret yr-

ken med kategorier som brevbärare, lärare, målare och bankdirektör.  En 

kategori kan ingå i flera kluster. På så sätt kan kategorin ”barn” ingå i klust-

ret ”familj” såväl som klustret ”livslopp”. En speciell variant av kluster är 

Standard Relational Pairs (SRP) som består av två kategorier som har en 

bestämd relation till varandra såsom läkare-patient eller förälder – barn. I 

sådana par finns ansvar och skyldigheter inbäddade, till exempel har föräld-

rar ansvar för barn, och inte tvärtom (Silverman, 1998). 

När flera personer ingår i ett sammanhang faller det sig naturligt att be-

nämna dem med kategoritillhörigheter från samma kluster. Detta innebär 

även att vi, när vi ser eller hör ett påstående där flera kategorier ingår, försö-

ker hitta ett kluster som kan skapa sammanhang mellan kategorierna (Sil-

verman, 1998).  

Lee (1984) exemplifierar detta i en analys av tidningsrubriken ”Girl guide 

aged 14 raped at Hells Angels Convention”. I denna mening finns en aktivi-

tet – våldtäkt, och ett offer som beskrivs med kategorierna flicka, guide, 14 

år. Dessa kategoritillhörigheter kvalificerar också till kategorin ”oskyldigt 

offer”. Meningen innehåller ingen förövare, men eftersom offer ingår i ett 

SRP med förövare förutsätter vi som läsare att en förövare finns. Eftersom 

våldtäkten ägt rum på en Hells Angels sammankomst, och att kategorin 

”Hells Angel” har negativa associationer, drar de flesta slutsatsen att föröva-

ren tillhör (är en) Hells Angels. Genom att associera den skrivna texten till 

kategorierna ”oskyldigt offer” och ”ond förövare” skapas ett kluster där ka-

tegorierna flicka 14 år, och en Hells Angel kan kombineras genom aktivite-

ten våldtäkt, klustret ”parties in a rape” (Lee, 1984).  

Detta exempel visar också att kategorier förknippas med olika moral (se 

t.ex. Börjesson, 2004). Om platsen för våldtäkten varit scoutläger hade vi 

inte lika lätt utgått ifrån att förövaren varit scout eftersom kategorin scout 

(för de flesta) är svårare att associera med aktiviteten våldtäkt. Ytterligare ett 

exempel på kategoriers moraliska innehåll går att extrahera ur ett citat som 

Lee (1984) uppger: ”grandmother struggles with gunman”. Som läsare av 

denna mening förutsätter vi att den gamla kvinnan blev överfallen av man-

nen med vapen, och inte tvärtom.   

 Detta innebär att jag ser det som att användningen av ordet våldtäkt an-

ropar en diskurs om brottslighet där subjektspositionerna offer och gär-

ningsman finns. Kategoritillhörigheten ”flicka 14 år” ger en position som 

offer snarare än gärningsman. Genom att sammanföra diskursbegreppet med 

kategoriseringsanalys vill jag relatera kategoriseringsanalysen till hur diskurs 

både strukturerar och struktureras av språkanvändning. Här ser jag det som 

att diskurser både kan styra vilka kategorier som används och att kategori-

användning kan aktivera olika diskurser.  
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Ett exempel på hur subjektspositioneringar hänger samman med diskurser 

återges av Burr (2003). Exemplet visar hur skolbarn sexualiserar sin lära-

rinna för att underminera hennes auktoritet. Istället för att gå in i en ”skol-

diskurs” med lärare-elev använder de lärarinnas kvinnliga kategoritillhörig-

het för att positionera henne som ett sexualobjekt. När pojkarna aktiverar en 

diskurs om sexualitet och positionerar sig själva som ”män” blir den kvinn-

liga lärarens subjektsposition formulerad i relation till den, hon får position-

en sexualobjekt istället för lärare. Hon förlorar därmed den auktoritet och det 

kategoriska berättigande som associeras med lärare. Kategoritillhörigheterna 

skolelev – sexualobjekt har ingen relation eftersom de inte existerar, eller är 

relevanta, i samma diskurs. För att ta tillbaka auktoriteten måste kvinnan ta 

tillbaka sin position som lärare för att pojkarna ska positioneras som elever. 

Kategoritillhörigheter påverkar möjligheten att inta olika subjektsposit-

ioner (Deacon, 2007). Ett exempel på detta ges av Hollway (2001) som iden-

tifierar en diskurs om sexualitet som skapar subjektspositionerna ”jägare” för 

män och ”sexualobjekt” för kvinnor. Dessa positioner är inte utbytbara, om 

man tillhör kategorin kvinna kan man inte (det är åtminstone mycket svårt) 

att inta den manliga subjektspositionen ”jägare”.  

I min analys innebär det att vilka olika kategoritillhörigheter de hjälp-

behövande erbjuds har makteffekter eftersom dessa kategorier står i en be-

stämd relation till andra kategorier. Jag ser det som att möjligheten att identi-

fiera sig med olika kategorier ger tillträde till olika positioner att tala ifrån, 

och att handlingsutrymmet begränsas eller expanderas beroende på möjlig-

heter att positionera sig.   

Tilltal och interpellation  

Texter skapar en relation till läsaren genom tilltal och interpellation. Textens 

tilltal till läsaren kan vara direkt eller indirekt. Direkt tilltal innebär att läsa-

ren adresseras genom pronomen som du, ni eller vi. Vid ett indirekt tilltal 

riktar sig inte texten aktivt till läsaren vilket gör att denne positioneras som 

en iakttagare utanför texten (Hirdman, 2001).  

Vid ett direkt tilltal produceras läsaren som något. När ett gemensamt ”vi” 

upprättas mellan läsaren och texten etablerar detta vi-skapande en viss iden-

titet, samma sak gäller när tilltalet är ”du”. Detta kan också uttryckas som att 

texten uppmanar, eller interpellerar, läsaren till att inta en viss subjektsposit-

ion (Blackman, Cromby, Hook, Papadopoulos, & Walkerdine, 2008). Inter-

pellering innebär att läsaren subjektifieras som något. För att beskriva denna 

process använder jag ett exempel från en annonstext: ”Välj en grönare fram-

tid. När du köper en ny bostad från oss, köper du en energisnål bostad”.   

Interpellationsprocessen börjar med ett anrop och burkar exemplifieras 

med ”Hej You…!”  . I detta exempel sker detta som ett ”hej du bostadsspe-

kulant” genom formuleringen ”när du köper en ny bostad”, men anropet 

innehåller också en anmodan om att köpa energisnålt – därför kan man säga 

att det subjekt som texten syftar till att producera är en miljömedveten bo-
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stadsspekulant.  Om läsaren väljer att ”svara” på anropet och tänker ”ja, jag 

är en miljömedveten bostadsspekulant” har denne interpellerats.  När texten 

berättar vad läsaren behöver (i detta fall en energisnål bostad) erbjuds läsa-

ren också en identitet (Pajnik & Lesjak-TuŠek, 2002). 

För att läsaren ska interpelleras av texten krävs att denne läser den på det 

sätt som är avsett. En text har en viss avsedd betydelse som begränsar läsa-

rens tolkningsmöjligheter. Om läsare och producenter av en text inte har en 

gemensam referensram omöjliggörs kommunikation. Det är dock inte givet 

att läsaren accepterar den avsedda betydelsen. En text kan läsas på det av-

sedda, eller föredragna, sättet vilket innebär ett accepterande av den världs-

bild och de påståenden som görs i den, läsaren kan acceptera delar av textens 

avsedda betydelse eller helt förkasta den avsedda betydelsen (Hall, 1980). 

För exemplet ovan innebär den föredragna läsningen ett accepterande av för 

det första hela den miljödiskurs som uttrycket ”välj en grönare framtid” an-

spelar på, för det andra att energisnåla bostäder är ett steg mot en grönare 

framtid. En läsare som accepterar en del i den avsedda betydelsen kan hålla 

med om miljöhotet men anse att energisnåla bostäder inte är rätt väg att gå. 

Den läsare som förkastar den föredragna läsningen kan vara av åsikten att 

hela miljödiskursen är en bluff och att det inte finns något hot mot miljön, 

men även denna positionering kräver att läsaren förstår den avsedda meningen.  

Att läsaren gör den föredragna läsningen är således en förutsättning för 

interpellation. I min analys följer jag hur den föredragna läsningen tilltalar 

läsaren som något, vilken relation texten etablerar med läsaren och vilken 

den tänkta läsaren av texten är  

Interpellationsbegreppet användes ursprungligen av Althusser (Edley, 

2001) som såg interpelleringen som ensidig vilket innebar en syn på subjek-

tet som passivt underkastande. Det är dock möjligt att använda interpella-

tionsbegreppet och se subjektet som mer aktivt genom att, som jag visade i 

exemplet ovan, se interpellation som en två-stegs process där läsaren har 

möjlighet att acceptera eller förkasta den föredragna läsningen och den sub-

jektivering som erbjuds (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Eftersom min 

empiri består av texter och bilder kan jag endast studera en del av interpellat-

ionen, den föredragna läsningen och anropet, medan läsarens ”svar” förblir 

okänt.  

Bildanalys  

I detta avsnitt redogör jag för hur jag analyserar bilder inom ramen för denna 

avhandling.  

Som en övergripande princip har jag närmat mig bilderna med vad som 

kan kallas ett foucauldianskt fokus på hur diskurs artikuleras genom bilder 

(G. Rose, 2007). G. Rose (2007) föreslår att visuella analyser bör fokusera 

på bildernas sociala effekter eftersom de precis som texter producerar en bild 

av verkligheten, olika subjekt osv. Exempel på detta är hur bilder synliggör 
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(och osynliggör) sociala skillnader som ålder och funktionstillstånd samt 

vilket sätt att betrakta som bilden mobiliserar. Dessa dimensioner kan inte 

skiljas från varandra och jag har fokuserat min analys på fyra punkter som 

alla kan relateras till produktion av sociala skillnader (och likheter) samt hur 

vi inbjuds att betrakta bilden. Dessa punkter är fokus, identiteter, relationer 

och interaktion med läsaren.  

En bild kan precis som en text sägas ha en föredragen läsning. Björkvall 

(2009) uttrycker detta som ”som om”-läsning. En ”som om”-läsning tar fasta 

på att vissa element i en bild kan presenteras som om de vore viktigare än 

andra. En sådan läsning behöver inte accepteras av alla men utgör precis som 

textens avsedda mening något som läsaren måste förhålla sig till.  

Fokus  

Olika element i en bild har olika visuell framskjutenhet. Det mest fram-

skjutna elementet i en bild framstår som om det vore viktigast och omvänt så 

framstår det minsta som mindre viktigt.  De resurser som kan användas för 

att tilldela framskjutenhet är bland annat storlek, fokus och kulturella symbo-

ler.  

Elementens storlek får betydelse enligt principen ju större desto viktigare. 

Bildens fokus skapar också en framskjutenhet för vissa element medan andra 

som hamnar ur fokus eller suddas ut presenteras som om de har mindre be-

tydelse. Även färg kan bidra till att framhäva vissa element. Kulturella sym-

boler som t.ex. dalahästar eller hakkors tenderar att bli framskjutande genom 

att de drar uppmärksamheten till sig (Björkvall, 2009). Bildtexter, etiketter 

och texter i bilden kan också få delar av bilden att verka viktigare än andra 

(G. Rose, 2007).  

Identiteter  

En bild tillskriver personer i den vissa identiteter. Resurser för att producera 

identitet är till exempel symboler, attribut och iscensättning av sammanhang.  

Symboler och attribut väcker associationer till olika saker. En viss inredning 

i ett rum kan få betraktaren att dra slutsatsen att personerna i bild tillhör en 

viss samhällsgrupp, på samma sätt som ett kristet kors kan göra att vi betrak-

tar personen som om denne vore kristen (G. Rose, 2007).  Rullstolar, arbets-

kläder och grått hår är också attribut som säger oss något om vem personen 

är eller avses vara.  

För att analysera identitet i bild har jag använt mig av inslag från katego-

riseringsanalys. Detta innebär att jag betraktar symboler och attribut som 

resurser för att kategorisera personer i bild.  Ett exempel på kategorisering 

kan vara att grått hår gör att en person kan kategoriseras som ”äldre”.  

Även platser associeras med vissa kategorier. Ett hem associeras med ka-

tegorier inom familjen, en läkarmottagning med doktor – patient osv. Detta 

innebär personer som avbildas på en viss plats, t.ex. ett väntrum i en läkar-
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mottagning, lättare kategoriseras på vissa sätt t.ex. patient än andra som t.ex. 

hårfrisörska.  

Relationer   

Personer i en bild kan presenteras som att de har olika relation till varandra 

t.ex. kan blickar binda ihop två personer med varandra vilket vi läser som 

om de hade en relation.  

Distans mellan personer kan också uttrycka relationer mellan subjekt. Det 

finns normer för hur nära personer kan vara varandra när de inte känner 

varandra och när de känner varandra väl. Det har hävdats att den personliga 

zonen i vår kultur utgörs av ett område på 1,2 m från den egna kroppen. 

Detta är ett utrymme där vi, i vår kultur, endast är bekväma att ha människor 

som vi har nära relationer till. I en bild kan avstånd användas för att indikera 

vilken relation två personer har eftersom vi när vi ser en bild där två perso-

ner är nära varandra läser detta som om de har en nära relation (Björkvall, 

2009 ). 

Interaktion med läsaren  

En bild positionerar också läsaren i relation till den. Genom det perspektiv 

bilden har skapas en imaginär position från vilken läsaren betraktas, men 

bilden kan också söka en interaktion med läsaren genom att en avbildad per-

sons blick riktas mot kameran (läsaren). Detta kan benämnas som att bilden 

har ett direkt tilltal (Hirdman, 2001) och att den utför en bildhandling, där 

blicken in i kameran är ett krav på läsaren att ingå en relation, köpa något 

eller utföra en handling. Blicken kan också kombineras med ansiktsuttryck 

och gester för att nyansera eller förstärka uppmaningen (Björkvall, 2009).     

När den avbildades blick inte är riktad mot kameran motsvarar detta ett 

indirekt tilltal som inte kräver något eller söker en relation. Detta position-

erar läsaren som en osynlig betraktare. Blickar som är vända från kameran 

kan också skapa ett intryck av att bilden är autentisk och att kameran med-

verkar endast som observatör (Hirdman, 2001).  

Kontext 

En bild har både inre och yttre kontexter som man behöver ta hänsyn till när 

man analyserar dess sociala effekter. Den inre kontexten avser bilden som en 

egen storhet och hur olika delar i bilden relateras till varandra (G. Rose 

2007). Bilden har också flera yttre kontexter. En yttre kontext avser att bil-

den kan få olika betydelse beroende på i vilket sammanhang den betraktas. 

En tavla som hänger på ett museum kan få en annan betydelse än ett uppslag 

i en damtidning eftersom dessa forum har olika praktiker för att betrakta 

bilder. En annan kontext uppstår om en bild ingår i en bildserie, den kan då 

få en betydelse i relation till de andra bilderna i serien som inte kan utläsas 

genom att betrakta den avskild från de andra (G. Rose, 2007).  
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Ytterligare en kontext etableras genom att hemsidorna där mina bilder finns 

är multimodala, de innehåller både text- och bild element. Detta innebär att 

bilden får betydelse i relation till texten men bilder är också en egen storhet 

vars betydelse inte alltid stämmer överens med texten. Det finns inte heller 

något som förutbestämmer att texten skulle bestämma bilden mer än bilden 

kan påverka textens betydelse. Således är det av vikt att analysen beaktar 

såväl bildens inre som yttre kontexterna (Kress & Van Leeuwen, 2006). 

I analysen av marknadsföringen på hjälputförares hemsidor har jag haft 

för avsikt att följa den avsedda läsningen av såväl text som bild. Vid denna 

läsning har jag utgått från att hemsidorna är avsedda att läsas av en person 

som söker information om utförare av någon form av hjälp. Detta utesluter 

andra läsare som t.ex. hamnar på sidan av en slump eller ser någon av bil-

derna i ett annat sammananhang. Den föredragna läsningen medför en viss 

predisponering till att se en hjälptagare och / eller hjälpgivare på bilden Ett 

exempel på detta skulle kunna vara en bild av en person med arbetskläder. 

Om analysen enbart tagit hänsyn till bildens inre kontext skulle attributet 

arbetskläder presentera personen som någon form av personal, men när bil-

dens yttre kontext som hemsida för en utförare av äldreomsorg vägs in fram-

står personen som en äldreomsorgspersonal. 

Studiens tillvägagångssätt och material 

Det material som analyserats inom ramen för denna avhandling är de nation-

ella handlingsplanerna för äldre respektive funktionshinderspolitiken samt 

hemsidor för utförare av hjälp till vuxna människor. I detta kapitel beskriver 

jag de olika materialen, hur urval av hemsidor gjorts samt hur jag gått till-

väga i mitt analysförfarande.   

Nationella handlingsplaner  

De nu gällande nationella handlingsplanerna för äldre respektive funktions-

hinderspolitiken som analyserats inom ramen för delstudie 1 är: Nationell 

handlingsplan för äldrepolitiken (proposition 1997/98:113) och Från patient 

till medborgare: en nationell handlingsplan för handikappolitiken (proposit-

ion 1999/2000:79). Dessa dokument omfattar 134 respektive 164 sidor.  

Trots att dessa dokument togs fram för ett antal år sen är det de som fort-

farande gäller. Inom äldrepolitiken tillsatte visserligen regeringen en utred-

ning av hur äldrepolitiken ska utvecklas, SENIOR 2005. Denna utrednings 

slutbetänkande innehåller förslag till äldrepolitikens inriktning på ett flertal 

områden, men den resulterade endast i en proposition gällande vård- och 

omsorg: Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (Prop. 

2005/06:115). För äldrepolitiken som helhet är det fortfarande den ovan 
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nämnda handlingsplanen som gäller, och utvecklingsplanen för vård och 

omsorg ingår inte i analysen.  

De nationella handlingsplanerna är beslutade av riksdagen. De har kom-

mit till genom att regeringen först tillsatt en eller flera utredningar. I en ut-

redningsgrupp finns vanligtvis politiker på riksdags- och kommunalnivå, 

forskare och representanter från intresseorganisationer. Utredning tar fram 

ett betänkande, som publiceras som en så kallad SOU (statens offentliga 

utredningar). Denna skickas sedan ut på remiss till olika instanser. Utifrån 

betänkanden och remissvar tar regeringen tagit fram ett förslag till beslut, 

dvs. en proposition, som träder ikraft i och med att riksdagen beslutar att 

godkänna dess genomförande.  

Handlingsplanerna är politiska styrmedel. De reglerar inte hur omsorgs-

verksamheter organiseras på detaljnivå, men de drar upp riktlinjer för vilka 

områden som ska prioriteras. De innehåller också lagändringar och kan in-

nehålla beslut om särskilda satsningar på ett visst område som till exempel 

äldreomsorg. Landsting och kommuner ansvarar för att omsätta handlings-

planernas riktlinjer till praktisk verksamhet.   

Handlingsplanerna är resultat av en lång rad förhandlingar. Remissvar 

återges i viss mån i handlingsplanernas texter men övriga diskussioner och 

konflikter som uppstått under arbetet med betänkanden är inte synliga i do-

kumenten. Detta gör att utrymmet för att analysera diskursiva motsättningar 

är begränsat. Jag är intresserad av hur handlingsplanerna konstruerar politik-

områdenas uppgift i relation till äldre- och till personer med funktionsned-

sättning, vilka kunskaper som förmedlas om dessa grupper och vilket ut-

rymme och vilken betydelse frågor om hjälp ges i dessa dokument. För 

denna analys är resultatet av förhandlingen viktigare än förhandlingen i sig i 

detta sammanhang.  

Hemsidor för utförare  

När personer som beviljats bistånd i form av omsorg, stöd och service fritt 

får välja vilken av de tillgängliga utförarna man vill anlita måste utförarna 

konkurrera. Många verksamheter har en hemsida som man använder för 

detta ändamål. Eftersom utförarnas uppgifter i huvudsak specificeras i bi-

ståndsbeslut erbjuder alla utförare samma tjänster. Privata utförare har, till 

skillnad mot kommunala, visserligen möjlighet att erbjuda tilläggstjänster 

som hjälptagaren betalar ur egen ficka, men då det finns en mängd företag 

som erbjuder samma tjänster är inte heller detta något som gör att en utförare 

utmärker sig bland andra. Därmed utgör inte utbudet i sig ett argument för 

att en hjälptagare ska välja en viss utförare, men ändå måste utförarna argu-

mentera för att de erbjuder den bästa lösningen på hjälpmottagarens problem.  

För att marknadsföring på utförarnas hemsidor ska bli framgångsrik måste 

den stå i samklang med redan existerande föreställningar om äldre och yngre 

personers viljor, behov och rättigheter, men också med vidare kulturella vär-
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deringar och gemensamma drömmar, önskningar och farhågor (Kivinen, 

2006; Pajnik & Lesjak-TuŠek, 2002).  Ett exempel på hur reklam använder 

värderingar är hur reklam i Slovenien förändrades från att återspegla kollek-

tiva värderingar som sparsamhet, lojalitet och familj till att fokusera på indi-

vidualitet, frihet och framgång i självständigheten 1991 (Pajnik & Lesjak-

TuŠek, 2002). Det går alltså att se hemsidornas idealbilder av hjälp som 

återspeglingar av redan existerande diskurser (Rutherford & Gallo Cruz, 

2008). Detta ger dock endast en begränsad förståelse. Hemsidorna är inte 

bara passivt återspeglande av föreställningar och värderingar utan också 

försök att aktivt övertyga läsaren om att köpa en tjänst eller produkt.  Som 

all reklam interpellerar de läsaren som konsument; ett subjekt som har behov 

av det som säljs (Pajnik & Lesjak-TuŠek, 2002). På så sätt kan hemsidornas 

budskap läsas som ”det här behöver du” men också ”den här är du”. Mark-

nadsföring är inte bara passivt återspeglande av vad man tror att hjälptagarna 

vill ha utan också aktivt övertygande och interpellerar läsaren på olika sätt. I 

analysen har jag läst utförarnas representationer av hjälp som lösningar på 

tänkta problem.  

Urvalet  

Urvalet av hemsidor för utförare av hjälptjänster gjordes bland utförare verk-

samma inom ramen för Stockholms stads kundval. Stockholms stad valdes 

för att det finns ett stort antal utförare samt att kundval införts inom såväl 

äldreomsorg som omsorg, stöd och service för personer med funktionsned-

sättning. I och med att det finns så många utförare möjliggjorde det ett urval 

av både mindre utförare och stora utförare som är verksamma över hela lan-

det.  

Urvalet av utförare gjordes i huvudsak från Stockholms stads hemsida 

(www.stockholm.se/jamfor) där man kan se vilka utförare som finns av bi-

ståndsbedömd hjälp till vuxna människor med undantag för personlig assi-

stans. På Stockholms stads sida listas endast kommunala utförare av per-

sonlig assistans. Ingen av dessa hade en hemsida. Därför gjordes urvalet av 

utförare av personlig assistans från webbsidan Assistanskoll 

(www.assistanskoll.se) som listar privata assistansutförare i hela Sverige.  

Det första steget var att gå igenom alla utförare för samtliga hjälpformer för 

att se vilka som hade hemsidor, och dessa sammanställdes i en lista. Vissa 

utförare utför flera olika former av hjälp (till exempel hemtjänst, äldreboen-

den och boenden för personer med funktionsnedsättning) och förekom därför 

flera gånger i listan. Av denna anledning gick jag igenom listan och rensade 

den så att varje utförare endast förekom en gång.  

För att urvalet skulle inkludera både stora och små utförare valde jag att ta 

med de största utförarna. Jag utgick från en lista av de tio största privata 

största vård- och omsorgskoncernerna i Etcetera (2010-09-17). Av dessa tio 

inkluderade jag de utförare som vid denna tidpunkt var verksamma i Stock-
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holms stad (och som alltså fanns med på urvalslistan). Dessa utförare var 

Carema, Attendo, Frösunda, Aleris, Förenade Care och Humana20. Utöver 

dessa stora utförare gjordes ett slumpmässigt urval av 10 procent av de andra 

utförarna. Detta urval gjordes per verksamhet för att alla former av verksam-

het skulle bli representerade. 

Eftersom färre kommunala än privata verksamheter har hemsidor blev 

kommunala utförare underrepresenterade i urvalet. Därför gjordes ett urval 

av ytterligare fem kommunala verksamheter med hemsidor. 

Urvalet av utförare av personlig assistans gjordes bland de företag som 

listades på Assistanskolls hemsida. Från denna lista inkluderades de fem 

största utförarna av personlig assistans samt 10 procent av de utförare som 

hade ett kontor i Stockholm. De fem största utförarna var vid denna tidpunkt 

Assistansia AB, Brukarkooperativet JAG, Nordströms Assistans AB, Olivia 

Personlig Assistans AB, Stil – Stiftarna av Independent Living i Sverige.  

Detta totala urval består av 38 stycken utförare med hemsidor (se tabell 

4.1). I urvalet finns såväl kommunala som privata utförare med undantag för 

personlig assistans där de kommunala utförarna inte hade någon hemsida vid 

urvalstillfället. I urvalet finns de största utförarna representerade samt ett 

antal mindre utförare. Utförarnas storlek är uppskattad utifrån olika mått. 

Etcetera baserade sin lista på företagens omsättning i Sverige medan Assi-

stanskolls lista utgår från antal kunder och antal anställda assistenter i hela 

Sverige. Detta innebär att det inte är säkert att dessa utförare är störst just i 

Stockholm. Syftet med urvalet är att få en variation av utförare. Att jag ut-

gick från dem som listas på Stockholms stads hemsida handlar om att be-

gränsa urvalet snarare än att kartlägga en Stockholmsdiskurs.  

I analysen har text och bild från hela hemsidorna ingått med undantag av 

beskrivningar av de verksamheter som endast är för barn. Texter och bilder 

sparades ner under perioden 2010-10-25 – 2010-11-01. Dessa hemsidor har i 

många fall ändrats efter detta tillfälle, en del utförare har ändrat innehållet, 

andra verksamheter finns inte längre kvar, vilket innebär att direktlänkar till 

text och bilder inte längre stämmer. När jag citerar bilder och texter från 

hemsidorna refererar jag därför enbart till utförarens namn.  

Texten från hemsidorna kopierades in i ett worddokument och uppgår till 

sammanlagt 110 sidor text (times new roman 12). Bilderna sparades i ett 

annat dokument och sammanlagt rör det sig om 514 bilder.  
  

                                                      
20 Humana är en koncern som äger flera assistansföretag av vilka endast Assistansia är verk-

samt i Stockholm. Jag inkluderade därmed endast Assitansia i urvalet. 
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Tabell 4.1. Utförare vars hemsidor ingått i urvalet 

Utförare  Privat/ 

kommunalt  

Former av hjälp 

Abrahamsbergs dagliga 

verksamhet 

Kommunal  Daglig verksamhet 

Accnova care Privat Hemtjänst 

Akedoomsorg  Privat  Hemtjänst, personlig assistans 

Aleris Privat Hemtjänst, äldreboende, boendestöd, grupp-

boende, daglig verksamhet 

Amygdalus Privat Gruppbostad, daglig verksamhet för begåv-

ningsmässig funktionsnedsättning/autism eller 

autismliknande tillstånd. 

Ansvar och omtanke  Privat  Hemtjänst 

Assaliassistans  Privat  Personlig assistans 

Assistansia Privat Personlig assistans 

Attendo privat Äldreboende, hemtjänst, personlig assistans, 

boendestöd, gruppboende mm 

Bandhagen – Örby hem-

tjänst  

Kommunalt  Hemtjänst 

Boendestöd Södermalm Kommunal Boendestöd 

Care allomsorg  Privat Hemtjänst, personlig assistans mm 

Carema Privat  Äldreboende, hemtjänst, personlig assistans, 

boendestöd, gruppboende mm 

Cedergruppen  Privat Daglig verksamhet  

Curo Privat Hemtjänst 

Enigma omsorg  Privat  Verksamheter för personer med autism eller 

Aspergers syndrom. 

Frösunda Privat  Personlig assistans, boendestöd, daglig verk-

samhet, äldreboende mm 

Furuhöjden  Privat  Korttidsboende  

Förenade care Privat  Hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, 

daglig verksamhet mm 

Homes AB Privat Hemtjänst  

Humana  Privat  Personlig assistans 

Högdalens hemtjänst  Kommunalt  Hemtjänst 

Indivacare Privat  Personlig assistans 

JAG Privat  Personlig assistans 

KÅs Omsorgsverksamhet  Privat  Korttidsvistelse, boendeträning 

Lovisagården Privat  Äldreboende 

Mårtensgården  Kommunalt  Äldreboende 

Mälarbackens vård- och 

omsorgsboende  

Kommunal  Äldreboende 

Nordisk hemservice  Privat Hemtjänst 

Nordströmassistans  Privat  Personlig assistans 

Olivia Privat  Hemtjänst, Personlig assistans 
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Omsorgscompaniet Privat Hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, 

daglig verksamhet, boende för unga vuxna 

med psykosociala svårigheter eller neuropsy-

kiatriska diagnoser. 

Rågsveds servicehus  Kommunalt  Äldreboende 

Stil  Privat  Personlig assistans 

Stureby hemtjänst  Kommunalt  Hemtjänst 

Sysslo hägergruppen   Kommunal  Sysselsättning  

Telge assistans  Privat  Personlig assistans 

Temabo  Privat  Äldreboende 

Tillvägagångssätt  

Mitt analytiska tillvägagångssätt har inspirerats av en modell för diskursana-

lytisk text- och bildanalys som G. Rose (2007) presenterar.  

Det första steget i denna modell är att bekanta sig med materialet och att 

identifiera återkommande nyckelord eller teman i text och bild. För hand-

lingsplanerna innebar detta att jag läste dokumenten, noterade vilka frågor 

som dominerade och skillnader mellan äldre- och funktionshinderspolitik.  

I arbetet med texter och bilder för hemsidorna började jag med omfat-

tande läsning av text och bild var för sig utan att skilja mellan olika hjälp-

former. Därefter delade jag upp materialet och läste text och bild för varje 

hjälpform separat, och identifierade återkommande teman och bildmotiv. 

Ganska omgående blev det tydligt att det fanns skillnader i marknadsföring-

en mellan hjälp som riktas till äldre personer, hjälp i form av personlig assi-

stans och hjälpformer för personer med psykisk eller intellektuell funk-

tionsnedsättning. Några exempel på detta är att i personlig assistans så åter-

kommer juridik, domarklubbor och i äldreomsorgen återkommer trygghet, 

omtanke som ord, och omfamningar och handhållning som bildmotiv medan 

personlig utveckling återkom i texter om hjälp till personer med psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Steg 2 i modellen består i att identifiera relationer mellan olika nyckelord 

och teman. I arbetet med handlingsplanerna innebar detta t.ex. att jag tittade 

närmare på hur nyckelord som demokrati och tillgänglighet förhåller sig 

till varandra i funktionshinderspolitiken, eller omsorg och resurser i äldre-

politiken.  

I min analys av hemsidor innebar detta att betrakta text och bild i relation 

till varandra, för att förstå materialet som helhet. Ett sätt att göra detta var att 

jag koncentrerade mig på text och bild på hemsidornas startsidor för att få ett 

grepp om hur utförare väljer att presentera sig och vad de försöker sälja till 

läsaren.  

Steg 3 i Roses modell är att närma sig materialet med vissa frågor. I detta 

steg har jag använt mig av analytiska frågor som genererats ur studiens teo-
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retiska perspektiv som vad som synliggörs som ett problem och hur ska detta 

problem lösas? (P. Miller & Rose, 2008). Här har det analytiska begreppet 

problemrepresentation varit användbart i analyser av både handlingsplaner 

och hemsidor genom att jag betraktat dem som lösningar på olika nivåer. 

Genom att betrakta handlingsplanerna på detta sätt har jag kunnat ställa frå-

gor om vilka problem som synliggörs, vilka antaganden problemrepresentat-

ionen vilar på och vad som inte blir synligt inom dess ramar. På motsvarande 

sätt har jag betraktat marknadsföringen av hjälpformer som en lösning som 

svarar mot tänkta problem hos hjälptagarna, och som en följd av det ställt 

frågor om vilka behov hjälpmottagare förutsätts ha och hur dessa behov ska 

mötas. Ett andra batteri av frågor har handlat om vilka subjekt som skapas i 

text och bild, vilka behov, problem och kapaciteter som associeras med 

hjälpmottagare och hjälpgivare och vilken relation dessa olika kategorier kan 

tänkas ha (Dean, 2010; P. Miller & Rose, 2008).  

I analysens fjärde steg rekommenderar G. Rose (2007) att man pendlar 

mellan övergripande mönster och mer detaljerade analyser av texter och 

bilder som utgör delar av detta mönster.  

Det är först i detta steg som jag gått närmare text och bild. Här har jag ut-

gått från identifierade mönster och därefter gjort mer detaljerade analyser av 

texter och bilder som är instanser av detta mönster. Ett exempel på hur jag 

gjort detta i texter är att jag identifierat ”hemlikhet” som ett tema som åter-

kommer i marknadsföringen av äldreboenden. Då har jag tagit de texter eller 

delar av texter som handlar om hemlikhet och analyserat närmare hur hem-

likhet ”görs” på retorisk nivå i dessa texter (t.ex. görs det genom att kontras-

tera hem och institution, genom att beskriva lukter, aktiviter, relationer osv.).  

Den mer detaljerade analysen av bilder har koncentrerats kring fokus, 

identitet, relation och aktivitet. Dessa aspekter överlappar varandra och po-

ängen har inte varit att skilja mellan t.ex. identitet och aktivitet utan jag har 

använt dessa begrepp som ett sätt att fånga olika aspekter av en bild. Frågor 

om bildens fokus behandlar hur vi leds att betrakta en bild t.ex. genom ele-

mentens olika storlek, placering i bild och beskärningar. Identitet handlar om 

hur personer kategoriseras på bilder t.ex. genom klädsel, vilka platser de 

befinner sig på och vad de gör. Jag har också använt bildens yttre kontext, 

t.ex. bildtexter för att se hur personer kategoriseras i bild. Relationer innebär 

att jag, när det funnits fler än en person, analyserat hur personerna förhåller 

sig till varandra och här har jag använt närhet till varandra, om de berör 

varandra. Här har jag använt mig av ”som om”-läsning (Björkvall, 2009) 

dvs. att om personer kramar varandra läser jag det som att bildens budskap 

är att det ska verka som om de känner och tycker om varandra.  

Roses modell innehåller fyra steg. Min analys följde dock ytterligare två 

steg. Det femte steget tas i avhandlingens sista kapitel där resultaten av mina 

analyser länkas samman med tidigare forskning om hjälpformer. Här lyfter 

jag också blicken från hjälp och relaterar olika konstruktioner av bra hjälp 
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för yngre och äldre till föreställningar om det normala vuxenlivet och den 

normala ålderdomen. 

Det sjätte steget gäller hur analysen presenteras. Detta är egentligen inte 

något avslutande steg utan en rad av överväganden som genomsyrat hela 

skrivandeprocessen. I avsnittet om analysens villkor beskrev jag hur den 

poststrukturalistiskt influerade ansats som ligger till grund för denna avhand-

ling utgår från att all kunskap är perspektivbunden, och att det inte finns 

något neutralt sätt att beskriva verkligheten (se t.ex. Benton & Craib, 2001). 

Antagandet om att all kunskap är perspektivbunden medför att jag betraktar 

den skriftliga presentationen av studiens resultat som en del i analysen: valet 

av bilder och texter som citeras och hur dessa ramas in är en del av det ar-

bete jag gör med empirin. Här har jag eftersträvat tydlighet och transparens i 

hur jag förhåller mig till och analyserar bild och textfragment (jfr Silverman, 

2001). 

Hela studien är präglad av att syftet har varit att se hur skillnad görs mel-

lan äldre och yngre vuxna med hjälpbehov. Detta innebär att jag genomgå-

ende har skrivit fram och renodlat skillnader mellan äldre och yngre vuxna. I 

analysen har materialen fått spegla varandra, vilket gjort det möjligt att inte 

bara visa vilka aspekter av hjälp som synliggörs, utan även vad som inte är 

synligt i de olika materialen (jfr Börjesson, 2003). En sådan analys är svår att 

göra utan jämförelsepunkter. Samtidigt har detta förfarande begränsningar. 

När äldre används för att spegla yngre och tvärtom framträder vissa skillna-

der, och andra jämförelser skulle kunna ge en annan bild. I avhandlingens 

sista kapitel gör jag därför en utblick mot andra välfärdsområden för att ge 

ytterligare perspektiv på hjälp.  

Fokus på skillnad mellan äldre och yngre har också medfört att skillnader 

inom respektive kategori, och likheter mellan kategorierna blivit mindre 

synliga. Ett exempel på detta är jag i det sista kapitlet presenterar två ålders-

relaterade diskurser om hjälp. Dessa diskurser blir synliga genom de frågor 

jag ställt i mina analyser, med andra analytiska ingångar hade kanske inte 

dessa diskurser framträtt. Detta är också ett exempel på hur forskaren inte 

kan stå utanför den vetenskapliga produktionen: hur frågor ställs, hur ana-

lysen presenteras och i detta fall hur diskurser ringas in och avgränsas skapar 

en ny version av hur hjälp till vuxna människor betraktas (jfr Börjesson, 

2003; Silverman, 2001). Om den analytiska processen vägletts av andra frå-

gor t.ex. frågor om dilemman kring hjälpbehov och autonomi som löper 

genom alla hjälpformer för vuxna med hjälpbehov, hade andra aspekter av 

hjälp blivit mer synliga i studiens resultat. För att inte låta skillnader mellan 

hjälp till äldre respektive yngre vuxna med hjälpbehov helt dominera har jag 

analyserat materialen på olika sätt. Till exempel har jag analyserat materi-

alen var för sig i syfte att identifiera den logik som löper genom hjälp för 

äldre, och för yngre. Jag har också försökt att lyfta fram och synliggöra 

skillnader inom grupperna. Detta gäller framförallt yngre hjälpmottagare där 

skillnad görs mellan olika kategorier av personer med funktionsnedsättning. 
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När det gäller äldre hjälpmottagare görs inte skillnad mellan olika kategorier 

av hjälpmottagare på samma tydliga sätt. 

Sammantaget är min bedömning att vinsten av att fokusera på att visa hur 

skillnad görs mellan hjälp till äldre och yngre hjälpmottagare har varit större 

än förlusten av vissa nyanser inom respektive grupp och likheter mellan 

grupperna. Den största fördelen är att detta synliggjort skillnader och därige-

nom skapat en möjlighet att rucka på förgivettaganden och öppna ett fönster 

för ifrågasättande och nytänkande (Grbich, 2003). 
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5. Forskning om hjälp  

Syftet med detta kapitel är att ge en överblick av de forskningsfält som min 

avhandling är en del av dvs. forskning om hjälp och stöd till vuxna männi-

skor, vanligtvis benämnt omsorg, stöd och service. Fokus är hur hjälp, och 

vad som betraktas som bra hjälp, representeras i forskning om äldre och 

yngre vuxna med hjälpbehov.  

Forskningen om hjälp utspelar sig till största del inom ramen för omsorgs-

forskning och funktionshindersforskning. Inom ramen för denna översikt är 

det inte möjligt att överblicka all forskning inom dessa fält och jag har därför 

valt att göra ett par strategiska nedslag.  

Det första nedslaget behandlar dominerande perspektiv på hjälp och 

hjälpbehov på de olika forskningsfälten. Detta presenteras i avsnittet ”Per-

spektiv på hjälp”.  

Det andra nedslaget behandlar hur olika hjälpformer beforskats i Sverige. 

Här har jag begränsat mig till avhandlingar som publicerats inom humaniora 

och samhällsvetenskap de senaste 20 åren (1993-2012). Presentationen av 

avhandlingarna fokuserar på: vems perspektiv som behandlas i forskningen 

om olika hjälpformer, vad som fokuseras i studierna och vilka aspekter av 

hjälp, hjälpgivande och hjälpmottagande som synliggörs. I en sammanfat-

tande reflektion kring detta sammanfattar jag skillnader och likheter mellan 

avhandlingar om hjälp till äldre resp. yngre vuxna hjälpmottagare och relate-

rar detta till tidigare forskningsöversikter som behandlat svensk forskning 

om hjälp.  

Min slutsats är att det finns två olika representationer för att begripliggöra 

hjälp och att dessa synliggör olika aspekter av hjälpgivande och hjälpmotta-

gande. Detta behandlas i kapitlets avslutande avsnitt, ”Representationer av 

hjälp”. 

Perspektiv på hjälp 

I en samhällsvetenskaplig kontext har forskningen om hjälp till äldre upp-

märksammats inom omsorgsforskningen medan hjälp till personer med 

funktionsnedsättning inte fått särskilt stort utrymme. Funktionshindersforsk-

ningen har av ideologiska skäl fjärmat sig från omsorgsbegreppet och riktat 

kritik mot såväl omsorgsforskningens inriktning som begreppsanvändning. I 

detta avsnitt redogör jag för hur dessa forskningsinriktningar uppkommit, 
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från vilka perspektiv man närmat sig hjälpfrågor samt hur man definierat 

”bra hjälp”. 

Omsorgsforskning  

Omsorgsforskningen utgjordes till en början av två inriktningar, en brittisk 

och en skandinavisk, som fram till 1980-talets slut var fristående från 

varandra (Szebehely, 1996b). Den brittiska forskningens fokuserade på in-

formell omsorg och syftade till att synliggöra omfattningen, vikten, karaktä-

ren och konsekvenserna av kvinnors obetalda omsorgsarbete. Denna forsk-

ning beskrev omsorg som något som kan vara en börda och ha negativa kon-

sekvenser för den som utför den, men också som något som görs av kärlek 

och ger en känslomässig belöning (Anttonen & Zechner, 2011; Szebehely, 

1996b). Trots den kritiska hållningen till det informella omsorgsgivandet 

menade man att familjen var den rätta platsen för omsorg och att formell 

omsorg aldrig kunde bli lika bra eftersom relationen mellan en avlönad an-

ställd och en hjälpmottagare aldrig kunde bli densamma som relationen mel-

lan familjemedlemmar (Anttonen & Zechner, 2011).  

Den skandinaviska inriktningen koncentrerades kring formell omsorg och 

där var Kari Wærness en ledande gestalt. Wærness (1984) har definierat 

omsorg som något som skiljer sig från personlig service. Personlig service är 

att hjälpa någon med en syssla som denne har förmåga att utföra själv. Per-

sonlig service innebär oftast att den som utför servicen har lägre status än 

den som tar emot den, t.ex. vid köp av städtjänster, men kan också röra sig 

om jämlika parter som hjälper varandra.  När samma hjälp ges till en person 

som själv inte har förmåga att utföra sysslan är hjälpen omsorg. I omsorgs-

relationen menar Wærness (1996)  att hjälpmottagaren hamnar i underläge 

genom sin oförmåga att klara sig själv och att den som ger hjälp också har ett 

ansvar för den som behöver den.   

Wærness betonar alltså hjälpmottagarens utsatthet medan den brittiska 

omsorgsforskningen fokuserade på omsorgsgivaren som den svaga parten 

(Eliasson, 1996). En annan skillnad var att man i skandinavisk forskning inte 

utgick från att omsorgens karaktär automatiskt ändrades beroende på om den 

utfördes av en familjemedlem eller avlönad person (Anttonen & Zechner, 

2011). Däremot skilde Wærness mellan tre typer av omsorgsarbete: om-

sorgsarbete knutet till resultat, omsorg knutet till vidmakthållande eller stil-

lestånd eller omsorg knutet till tillbakagång. I den första situationen har om-

sorgen som mål att åstadkomma resultat. Här ger Wærness exempel på relat-

ioner mellan lärare-elev, barnomsorgspersonal-barn eller möjligtvis socio-

nom-klient. Den andra situationen, där omsorgsarbetets mål är vidmakt-

hållande, förutsätter att hjälpmottagaren är kroniskt sjuk eller av annan 

anledning inte har möjlighet att förbättras, och omsorgsarbetet handlar om 

att undvika försämring. Den sista typen av omsorgsarbete handlar om om-



 69 

sorg om personer vars tillstånd enbart kommer försämras, t.ex. vård i livets 

slutskede (Wærness, 1996).   

God omsorg 

Vad som är god omsorg och under vilka betingelser god omsorg är möjlig 

har länge varit ett centralt område inom omsorgsforskning, och en genom-

gång av svenska, norska, danska och finska avhandlingar som publicerats 

1995-2004 visade att detta fortfarande är ett i allra högsta grad levande tema 

(Eliasson-Lappalainen, Wærness, & Tedre, 2005).  

Omsorgsforskningen har synliggjort omsorg som ett mångfacetterat ar-

bete som både är manuellt, emotionellt och intellektuellt krävande (Eliasson, 

1996). Detta brukar man uttrycka som att den som utför omsorgsarbete 

måste ha kunskap och erfarenhet t.ex. för att kunna möta ångest eller be-

döma variationer i omsorgsbehov (Fisher & Tronto, 1990; Wærness, 1984); 

känsla: förmåga till omtanke, medkänsla, inkännande, flexibilitet (Wærness 

1984); etik och moral (Daly & Lewis, 2000): förmåga att ta ansvar för någon 

annans välmående men också att balansera mellan att ta ansvar och ”göra åt” 

och att låta den hjälpbehövande bestämma själv och göra själv (Wærness, 

1996; Eliasson, 1995): samt personlig kännedom vilket i sin tur förutsätter 

att det finns en relation mellan den som ger och den som tar emot omsorg, 

att dessa personer känner varandra eller snarare att omsorgsgivaren känner 

omsorgsmottagaren. Utöver detta krävs också att omsorgen är organiserad på 

ett sätt som ger omsorgsgivaren handlingsutrymme och möjlighet att vara 

flexibel (Szebehely, 2005); att det finns tid till att möta omsorgsmottagarens 

behov (Fisher & Tronto, 1990; Szebehely, 2005) och att det finns personal-

kontinuitet dvs. att samma personer återkommer till en hjälpmottagare (Sze-

behely, 2005).  

Funktionshindersforskning 

Den samhällsvetenskapliga funktionshinderforskningen domineras idag av 

perspektiv som på olika sätt väger in den omgivande miljön i definitionen av 

funktionshinder. Den mest radikala modellen är den brittiska sociala mo-

dellen som helt avvisar ett orsakssamband mellan funktionsnedsättning, 

alltså en nedsättning i funktionsförmåga, och funktionshinder. Istället betrak-

tas funktionshinder som orsakat av förtryckande strukturer och processer i 

form av fördomar, diskriminering, otillgängliga byggnader och offentliga 

transportsystem, segregerad utbildning och exkluderande mekanismer på 

arbetsmarknaden (Oliver, 1996).  Andra, så kallade miljörelativa perspektiv, 

betraktar funktionshinder som något som uppstår i mötet mellan en person 

med funktionsnedsättning och brister eller barriärer i omgivningen. Med 

brister och barriärer kan man avse såväl kulturella föreställningar och dis-

kurser och människors attityder, som fysisk utformning av byggnader.  Detta 
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perspektiv dominerar skandinavisk forskning och politik (Gustavsson, 2004; 

Lindberg & Grönvik, 2011; Söder, 2009). 

Såväl det sociala som de miljörelativa perspektiven på funktionshinder 

har växt fram ur organisationer för personer med funktionsnedsättning som 

under 1960- och 70-talen började arbeta politiskt för att förändra sina livs-

villkor i bland annat USA, Storbritannien och Sverige (Shakespeare, 2006).  

Funktionshindersaktivisternas budskap var att livet för personer med 

funktionsnedsättningar i allt för hög grad styrdes av andra än dem själva, 

framförallt av professionella inom den sociala hjälpapparaten.    

Grunden till problemet menade man var den individualiserade och medi-

kaliserade synen på funktionshinder där funktionshinder betraktades som en 

personlig tragedi, och fokus lades på att behandla och kompensera för funkt-

ionsnedsättning. Mer specifikt såg man det som att när funktionshinder ses 

som en konsekvens av funktionsnedsättning förläggs de problem individen 

upplever i dennes kropp, som därmed kategoriseras som onormal och ned-

värderas. Kroppen blir föremål för professionella bedömningar av hur den 

ska diagnostiseras, behandlas, rehabiliteras osv. I denna apparat finns inte 

utrymme för individens egna erfarenheter och upplevelser (Barnes, Mercer, 

& Shakespeare, 1999). Därmed blev etableringen av nya sätt att betrakta 

funktionshinder en viktig del av den politiska kampen.  

Dessa miljöbaserade/relaterade perspektiv förde fram ett helt nytt sätt att 

betrakta personer med funktionsnedsättning, och blev för personer med 

funktionsnedsättning en möjlighet att identifiera sig som förtryckta eller 

hindrade, istället för att enbart identifieras utifrån sina hjälpbehov (Oliver 

1996).  Det blev också möjligt att formulera funktionshinder som ett politiskt 

och inte ett personligt problem (Barnes, et al., 1999). 

En konsekvens av perspektivskiftet var att det blev funktionshinderpoli-

tiskt inkorrekt att synliggöra de begränsningar som funktionsnedsättningar 

kan leda till (Shakespeare, 2006). Att synliggöra den funktionsnedsatta 

kroppen och dess behov blev tabubelagt, funktionsnedsättning blev ett ”dirty 

word” (Crow, 1992) och förpassades till forskningens ytterkanter (Hughes, 

2002). Samtidigt höjdes röster som menade att den ensidiga inriktningen på 

funktionshinder som orsakade av samhället kunde kritiseras i termer av att 

det inte går att helt bortse från kroppens betydelse. Det finns funktionsned-

sättningar som påverkar livet, orken och förmågan oavsett hur omgivningen 

utformas och som innebär hjälpbehov (Crow, 1992; French, 1993; Hughes, 

2002; Morris, 1991; Thomas, 2004).  

Istället för omsorg menar man att det behövs ett nytt sätt att se på hjälp. 

Innan jag går vidare och beskriver det hjälpkoncept som man förespråkar 

istället för omsorg, ska jag beskriva mer ingående vad kritiken mot om-

sorgsbegreppet består av.  
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Kritiken mot omsorgsbegreppet 

Ur ett funktionshindersperspektiv är det grundläggande problemet med om-

sorg att den som behöver den inte kan påverka hur hjälpen utformas. Detta 

gäller hur hjälpen utformas på politisk nivå, vilka hjälpformer som finns till 

buds, liksom vilken hjälpform man tilldelas vid biståndsbedömning, samt 

hur hjälp ges i den konkreta situationen. Omsorg har liknats vid en kolonial-

iseringsprocess där det egna livet invaderas av andra människor som tar kon-

troll över ens liv (Shakespeare, 2000). Dessa andra kan vara socialtjänsten, 

anställda omsorgsarbetare eller informella hjälpgivare (Kröger, 2009).  

Att omsorgen organiseras på ovan beskrivna sätt ses som ett uttryck för 

en föreställning om att personer med hjälpbehov är mindre vetande och att 

den professionella alltid vet bäst. Denna association mellan hjälpbehov och 

inkompetens gör att personer som behöver hjälp infantiliseras och fråntas 

rätten att själva bestämma över sina liv (Morris, 2006). Representanter för 

funktionshinderforskning har även riktat kritik mot omsorgsforskningen för 

att den i första hand fokuserat på omsorgsgivarens situation. Omsorg har 

synliggjorts som ett arbete där handlingar går från en aktör till en passiv 

mottagare. Detta menar man, har fått hjälpmottagare att framstå som en 

börda. När omsorgsforskningen betonat relationsaspekterna av omsorg har 

detta skett från ett omsorgsgivarperspektiv som inte synliggjort mottagaren 

av hjälp som en aktiv part i relationen (Kröger, 2009). 

Omsorg som begrepp och praktik är associerat med det individuella per-

spektiv på funktionshinder som kommit att symbolisera allt som är och har 

varit negativt i synen på och behandlingen av personer med funktionsned-

sättning. Omsorgsbegreppet har på detta sätt knutits samman med ett kluster 

av begrepp där funktionsnedsättning, kroppsliga eller intellektuella defekter, 

bot, behandling, välgörenhet, professionell dominans, medikalisering, in-

stitutionalisering, förtryck och passivisering ingår. Denna kedja av ord upp-

fattas som motsatsen till rättigheter, självhjälp, självständigt boende osv. 

Genom att begreppen dels är så ideologiskt laddade och dels så starkt associ-

erade till varandra är det svårt att använda ett av dem utan att aktivera hela 

perspektivet (jfr. Shakespeare, 2005, 2006). Ur detta funktionshindersper-

spektiv är omsorgen därmed kontaminerad - både begrepp och praktik är 

impregnerade med en ideologi som inte är förenlig med självbestämmande 

(Morris, 1997).  

Avståndstagandet från det individuella eller medicinska perspektivet har 

artikulerats i termer av dikotomier där det icke-önskvärda ställs mot det 

önskvärda såsom funktionsnedsättning/funktionshinder; omsorg/rättigheter; 

självbestämmande/omsorg; medikalisering/självhjälp (Oliver, 1996; Sha-

kespeare, 2005). Dikotomierna ställer begrepp emot varandra på ett sätt som 

utesluter att de går att kombinera. Omsorg går t.ex. inte att kombinera med 

rättigheter. Därför räcker det inte med att ändra hur omsorg utformas utan 

man måste börja om utan omsorgsbegreppet.  
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Independent living – ett alternativ till omsorg  

Inom delar av funktionshindersrörelsen har man utvecklat alternativ till om-

sorg och traditionella stödformer. Denna rörelse grundades av nordameri-

kanska studenter med omfattande rörelsehinder som, inspirerade av medbor-

garrättsrörelsen och kvinnorörelsen, kämpade för rätten till utbildning.  Där-

efter vidgades rörelsen och kom att innefatta personer utanför universitet 

såväl som personer med andra funktionsnedsättningar. Independent living-

rörelsen driver frågor om delaktighet för och diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning. Målet är oberoende i betydelsen att själv vara i kon-

troll över sin livssituation, och i detta sammanhang är utformningen av alter-

nativ till den traditionella omsorgens stödformer centralt (Berg, 2008). 

I Sverige har independent living – rörelsen haft stor betydelse för funktions-

hinderspolitikens utformning och kanske framför allt för utvecklingen av 

hjälpformen personlig assistans (Meagher & Szebehely, 2013).  

Startpunkten för independent living – modellen är allt som man uppfattar 

att omsorg inte är. En ledare för en brittisk organisation för personer med 

funktionsnedsättning uttryckte utgångspunkten på detta sätt: ”Let us state 

what disabled people do want by stating first what we don’t want. WE 

DON’T WANT CARE!!!!” (Wood, 1991, s 201).  Även Shakespeare (2006) 

uttrycker samma tankar när han menar att första steget till förbättring för 

personer med funktionsnedsättning var att slippa institutionerna, det andra 

steget är att undkomma omsorgen.  

Nyckelorden för hjälp enligt independent living- modellen är valfrihet och 

kontroll. Med detta avses att den som behöver hjälp själv ska få välja hur 

hjälpen utformas och vem som ska utföra hjälpen, till exempel som med 

personlig assistans (Shakespeare, 2006). En förutsättning för att hjälpmotta-

garen verkligen ska ha valfrihet och kontroll över hjälpen är att den beviljas 

som en individuell budget – en summa pengar som den hjälpbehövande får 

använda enligt eget tycke (Morris, 1997, 2006). Hjälpmottagare ska vara 

användare av samhällsservice, inte klienter (Berg, 2008). Hjälp organiserad 

på detta sätt betraktas som det enda sättet för en person med hjälpbehov att 

uppnå självbestämmande (Morris, 2006).  

Avhandlingar om hjälp till vuxna människor 

I detta avsnitt behandlas forskning om olika hjälpformer. Denna översikt är 

organiserad enligt vilken grupp den riktar sig till i första hand – hjälp till 

äldre, hjälp till personer med utvecklingsstörning, hjälp till personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Personlig assistans är undantaget denna kate-

gorisering eftersom det är en hjälpform som inte är specifikt riktad mot nå-

gon specifik form av funktionsnedsättning. Eftersom den här studien innefat-

tar så många hjälpformer är det inte möjligt att ge en heltäckande beskriv-
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ning av områdena varför ett urval måste göras. För att få ett så likartat 

material som möjligt från båda fälten har jag valt att avgränsa mig till 

svenska doktorsavhandlingar, och licentiatsavhandlingar, som producerats 

under en 20-årsperiod (1993- 2012).  

Urvalet  

Urvalet av avhandlingar har gjorts med hjälp av libris webbsök21. Jag har 

sökt avhandlingar genom att använda sökorden ”äldreomsorg” och ”funk-

tionshinder” samt markerat materialtyp: avhandlingar. Eftersom avhandling-

ar är kodade på olika sätt i libris katalog är sökresultaten behäftade med en 

viss osäkerhet. Jag har därför kompletterat med att söka på de olika hjälp-

formernas namn, samt ”psykisk ohälsa” och ”funktionsnedsättning”, för att i 

största möjliga mån fånga de avhandlingar som skrivits. 

Därefter har jag gått igenom alla träffar och inkluderat licentiats- och dok-

torsavhandlingar som handlar om hjälp (dvs. olika typer av omsorg, stöd och 

service) enligt SoL och LSS som involverar kommunen (dvs. inte personligt 

stöd eftersom det primärt är landstingen som ansvarar för denna insats; se 

t.ex. Norström & Thunved, 2011).  

Urvalet begränsades till ämnesområdena humaniora och samhällsveten-

skap och tidsperioden 1993-2012. Jag har också valt att inte inkludera av-

handlingar som enbart behandlar biståndsbedömning, kompetensutveckling 

och ledningsarbete eftersom detta faller utanför denna avhandlings problem-

område. Vidare har jag valt att inte heller inkludera avhandlingar som analy-

serar äldreomsorgens omfattning ur socialpolitiska perspektiv. I de tre fall 

(Giertz 2008, 2012; Lill 2005, 2007; Roos 2008, 2009) en person har förfat-

tat både en licentiat- och doktorsavhandling inom tidsperioden har båda tit-

larna inkluderats. Urvalet resulterade i 51 avhandlingar.  

Avhandlingar om hjälpformer riktade till personer med 

utvecklingsstörning   

Avhandlingar om boende med särskild service för personer med 

utvecklingsstörning 

Jag har identifierat sju avhandlingar som fokuserat på boenden med särskild 

service för personer med utvecklingsstörning (Ericsson, 2002; Kjellman, 

2003; Mallander, 1999; G. Nilsson, 1993; Olin, 2003; Ringsby Jansson, 

2002; Stenström-Jönsson, 1995). Några avhandlingsprojekt har följt personer 

med utvecklingsstörning som flyttat från institutionsboenden till gruppboen-

den där de boende har egna lägenheter (Ericsson, 2002; Kjellman, 2003; G. 

Nilsson 1993; Stenström-Jönsson, 1995). Dessa studier har varit intresserade 

                                                      
21 http://libris.kb.se/. 
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av hur personal och boende upplevt förändringarna, och hur hjälpens inne-

håll förändrats och ställt dessa förändringar i relation till avinstitutional-

iseringens politiska ambition att göra personer med utvecklingsstörning mer 

integrerade och delaktiga i samhället. Även i de andra avhandlingarna som 

följer vardagslivet på boenden med särskild service är normaliseringsproces-

ser och handlingsutrymme centrala i analysen (Mallander, 1999; Olin, 2003; 

Ringsby-Jansson, 2002).  

Den bild av livet på särskilda boenden som framträder i dessa avhand-

lingar är att man strävar efter att de boende ska ha ett normalt liv i bemärkel-

sen att man följer en dygns- och veckorytm som liknar en arbetsvecka dvs. 

att man går upp på morgonen, äter frukost, går till en daglig verksamhet, 

kommer hem, äter middag och sedan har fritid innan dagen är slut (Mallan-

der, 1999; Olin, 2003; Ringsby-Jansson, 2002).  

Hur vardagen utformas inom dessa ramar tycks till viss del bero på perso-

nalens förhållningssätt. Stenström-Jönsson (1995) identifierade två olika 

förhållningssätt bland personalen: familjen som förebild eller en mer distan-

serad hållning. Hon menar att när personalen ser sig själva som en ställföre-

trädande förälder läggs tonvikt på att de boende ska se ”ordentliga ut”, klä 

sig som alla andra, följa trender och uppföra sig korrekt. När personalen har 

en mer distanserad hållning läggs tonvikt på de boendes självständighet och 

förmåga att utföra uppgifter som tvätta, städa och laga mat. Olin (2003) följ-

de ungdomar som flyttade från föräldrahemmet till ett gruppboende. I detta 

boende betonades att personalen skulle hålla en distans till de boende. Syftet 

med detta var att göra de boende självständiga, personalen skulle inte ersätta 

föräldrarna utan uppmuntra de boende till att skapa nya kontakter.  

Oavsett hur personalen förhåller sig så tycks det finnas normali-

seringsambitioner som tar sig olika uttryck. Dessa uttryck kan som redan 

nämnts bestå i att de boende ska klä sig ”rätt”, ”uppföra sig”, utföra vissa 

uppgifter och inrätta sig i ett tids-rums-aktivitets-schema som på ytan liknar 

ett normalt liv. Mallander (1999) menar att den normalitet som utspelar sig 

på boenden med särskild service är en normalitet som utformas i enlighet 

med vad de professionella anser är bra och normalt, och som alltid förhand-

las mot personalens arbetsscheman. Ett exempel på detta är att inköp, tvätt 

och städning är schemalagt för att passa personalens arbetstider.  

Flera studier rapporterar att personalen lägger vikt vid att de boende ska 

tillbringa tid i sina egna lägenheter (Mallander, 1999; Olin, 2003; Ringsby 

Jansson, 2002).  För att få detta till stånd använder sig personalen av olika 

tekniker som att införa regler om att måltider och privata samtal ska ske i 

den egna lägenheten, och att man möblerar de gemensamma utrymmena på 

sätt som inte bjuder in till social samvaro (Olin, 2003). Betoningen av att de 

boende ska använda sina privata lägenheter tycks dock skapa dilemman för 

personalen som även vill ha insyn i vad de boende gör (Mallander, 1999) 

och vilka de umgås med (Kjellman, 2003; Olin, 2003).  
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Ringsby Jansson (2002) menar att fokus på de boendes lägenheter beror på 

att det egna hemmet har blivit en symbol för självständighet och individuali-

tet. Det uppstår dock en paradox när personalen använder sig av regler och 

tekniker som begränsar de boendes handlingsutrymme i syfte att öka deras 

självständighet (Olin, 2003).   

Avhandlingar om dagliga verksamheter för personer med utvecklings-

störning 

De fem avhandlingar som jag funnit om daglig verksamhet är alla utgivna 

under 2000-talet (Blomberg, 2006; Ineland, 2007; P. O. Larsson, 2006; 

Niemi, 2010; Sauer, 2004).  De former av daglig verksamhet som berörs är 

daglig verksamhet i form av trädgårds- och naturbruksverksamhet (Niemi, 

2010); s.k utflyttade verksamheter dvs. verksamheter som är ”i samhället” 

som t.ex. café, presentbod men där enbart personer med utvecklingsstörning 

samt personal arbetar (Blomberg, 2006; P. O. Larsson, 2006); individuella 

placeringar dvs. personer med utvecklingsstörning som har sin dagliga verk-

samhet på en vanlig arbetsplats (P. O. Larsson, 2006) samt daglig verksam-

het i form av teater (Ineland, 2007; Sauer, 2004). 

Samtliga avhandlingar lyfter fram att det finns en inbyggd paradox i dessa 

verksamheter eftersom de strävar efterlikna en arbetsplats och samtidigt har 

tydliga inslag av omsorgsverksamhet. Ambitionen att vara som en arbets-

plats tar sig till exempel uttryck i att deltagarna ska passa tider och utföra de 

arbetsuppgifter de tilldelas (Niemi, 2010).  En del verksamheter är utåtrik-

tade, som caféer och butiker, och de har även öppettider som ska hållas och 

kunder som ska betjänas (Blomberg, 2006). De aspekter som visar att verk-

samheterna är omsorgsverksamheter är inslag som att man har gemensamma 

samlingar, saftpauser, pausgymnastik, att det hänger medicinlistor i matsalen 

(Blomberg, 2006). Personalen har också en uppfostrande attityd utöver vad 

en arbetsledare på en vanlig arbetsplats har, exempelvis ifråga om bords-

skick (Niemi, 2010). Det görs också en åtskillnad mellan den personal som 

lönearbetar i den dagliga verksamheten och deltagarna i verksamheten. Per-

sonalen ansvarar för planering, och är avlönade medan deltagarna oftast inte 

har inflytande över hur arbetet organiseras, och inte heller uppbär lön 

(Blomberg, 2006).  

Ytterligare en skillnad ligger i arbetsuppgifterna. Ineland (2007) menar att 

dagliga verksamheter är verksamheter som konstruerats för att sysselsätta en 

grupp människor, de fyller ingen samhällelig funktion eller nytta. Detta 

uppmärksammas även av P. O. Larsson (2006) som menar att de personer 

som utför sin dagliga verksamhet på en arbetsplats till stor del utför påhit-

tade uppgifter. Niemi (2010) uppmärksammar att deltagarna i den verksam-

het hon observerat förbereds på att arbeta med sysslor som annars inte blir 

utförda (till exempel lättare trädgårds- eller parkskötsel).  

Två avhandlingar behandlar dagliga verksamheter i form av teater. Det 

som utmärker teatern som daglig verksamhet är att den aktivt försöker bryta 
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med omsorgslogiken. Detta underlättas också av att platsen för verksamhet-

en är en teater och inte en ”traditionell omsorgsmiljö”. Inom teatern är fokus 

på deltagarnas skådespelarkvaliteter (inte funktionsnedsättning) och ledarna 

för verksamheten identifierar sig inte heller som ”omsorgspersonal” (Ine-

land, 2007; Sauer, 2004). Trots detta finns spår av omsorgsverksamhet som 

till exempel visar sig i att man fäster vikt vid att deltagarna i verksamheten 

utvecklas (Ineland, 2007). Med anledning av detta beskriver Sauer (2004) 

verksamheten som en hybrid av teater- och omsorgspraktik som gör det möj-

ligt för deltagarna att identifiera sig som något mer än utvecklingsstörda, de 

blir både brukare och skådespelare (se även Ineland, 2007).  

Avhandlingar om hjälp till personer med psykisk funktions-

nedsättning 

Stödformer till personer med psykisk funktionsnedsättning tycks inte ha 

uppmärksammats i samma utsträckning som stöd till äldre personer och per-

soner med utvecklingsstörning. Sammanlagt har jag identifierat sex avhand-

lingar som berör hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Av dessa har en fokus på boendestöd (G. Andersson, 2009), en behandlar 

sysselsättningsverksamheter (Grönberg Eskel, 2012), en behandlar hjälpfor-

men personligt ombud (Järkestig Berggren, 2010) och tre avhandlingar berör 

stöd från professionella utan att relatera det till en specifik hjälpform 

(Klamas, 2010; Schön, 2009; Topor, 2001) 

Topor (2001), Schön (2009) och Klamas (2010) fokuserar på återhämt-

ning och berör i detta sammanhang stöd från professionella. Dessa studier 

har inte kopplat stödet till en speciell stödform eller profession, utan fokuse-

rat på vad som utmärker en relation som upplevs som hjälpande av den 

funktionshindrade. Topor (2001) beskriver att relationer som har särskild 

betydelse för återhämtning från psykisk sjukdom kan beskrivas som vän-

liknande (”as-if” friends eller ”like friends”, s 34). Detta innebär att de upp-

levs som ömsesidiga, att den professionella visar ett intresse eller gör något 

som ligger utanför dennes arbete som gör att den funktionshindrade känner 

sig sedd - inte bara som klient eller funktionshindrad, utan som person (To-

por, 2001). Även Klamas (2010) beskriver att en stödjande relation går utan-

för professionell-klient-rollerna och ger utrymme för individens egna kun-

skaper och erfarenheter.  

Sysselsättning  

I en avhandling vars fokus är att kartlägga under vilka omständigheter per-

soner med psykisk funktionsnedsättning kan känna sig ”som alla andra” 

problematiseras kommunala sysselsättningsverksamheter (Grönberg Eskel, 

2012). Författaren menar att dessa verksamheter kan bidra med samhörighet 

och bryta isolering men hon beskriver också att eftersom tillhörigheten base-
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ras på funktionshindret så är den inte alltid önskad. En del personer identifie-

rade sig hellre med personalen än med de andra deltagarna i verksamheten, 

och de sökte efter platser och relationer som inte kretsade kring deras sjuk-

dom. Ytterligare en problematisk aspekt av dessa verksamheter är att det inte 

finns någon tro på att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna 

”återhämta sig” och t.ex. lönearbeta vilket kan bidra till att deltagarna blir 

låsta i en brukar/sjuk-position.  

Boendestöd  

G. Andersson (2009) beskriver boendestöd som en insats som syftar till att 

förbättra förmågor i en vardagslivskontext bland annat för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Boendestödet utgår från, men är inte begrän-

sad till hjälptagarens hem. Syftet med boendestödet är att hjälpa den boende 

att få ett fungerande vardagsliv, både i form av att bryta isolering t.ex. ge-

nom stöd att etablera sociala relationer och att ta sig utanför hemmet, och i 

form av praktisk hjälp med hushållsarbete, ekonomi osv. som hjälpmottagare 

och hjälpgivare utför tillsammans. På detta sätt förväntas boendestödet 

”stävja kaos” både i hjälptagarens bostad och i dennes inre. G. Andersson 

(2009) framhåller att stödet kan underlätta för den som får hjälpen att ta tag i 

praktiska sysslor, och att hjälptagare tycker att det är en trygghet att ha nå-

gon att ventilera problem med eftersom det ger en möjlighet att få nya per-

spektiv på händelser vilket kan leda till utveckling och förändring.   

Observationer av boendestödet visade att hjälpmottagaren har inflytande 

över vad hjälpen ska bestå av, men att boendestödjaren även bär med sig en 

professionell agenda. Denna kunde till exempel bestå i att kontrollera hjälp-

mottagarens psykiska tillstånd och/eller att få till stånd en acceptabel presen-

tation av dennes person och bostad.  

G. Andersson (2009) identifierade tre olika relationstyper i sina observat-

ioner av boendestödssituationer och intervjuer med hjälpmottagare: den vän-

skapsliknande relationen; den funktionella relationen och den otillfredsstäl-

lande relationen. Den vänskapsliknande relationen kännetecknades av att 

hjälpmottagaren upplever sig sedd som person och inte bara ”klient”, att det 

finns ett ömsesidigt gillande mellan personerna (samma humor, intressen 

osv). Den funktionella relationen betonar vilken funktion boendestödet har 

snarare än den person som kommer. T.ex. att hjälpmottagaren uppskattar att 

få praktiska sysslor uträttade såväl som att samtala med någon, men den 

specifika personen är inte lika viktig som i den vänskapslikande relationen. 

Det som kännetecknar den otillfredsställande relationen är att hjälpmotta-

garen upplever hjälpgivaren som ointresserad, inte upplever sig förstådd av 

boendestödjaren och känner sig vara till besvär. 

Personligt ombud 

Personligt ombud är en hjälpform som syftar till att tillförsäkra rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Det personliga ombudet ska utifrån 
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hjälpmottagarens önskemål bistå och företräda denne i till exempel myndig-

hetskontakter. Den avhandling som skrivits om denna hjälpform behandlar 

personligt ombud både som yrke och verksamhet (Järkestig Berggren, 2010). 

Utifrån hjälpgivares utsagor om sin yrkesroll menar Järkestig Berggren 

(ibid.) att de kan inta olika förhållningssätt vilket innebär att hjälpen både 

kan få formen av ett företrädarskap där hjälpmottagaren har en passiv roll 

och ”empowerment” där hjälpgivaren och hjälpmottagaren löser problem 

gemensamt. Vilken av dessa roller hjälpgivaren intar beror också på hjälp-

mottagarens inställning.  

I avhandlingen behandlas även hjälpmottagarens perspektiv på vad som är 

viktigt i hjälpen. I dessa beskrivningar framträder en vänskapsliknande relat-

ion där hjälpmottagaren känner stöd, får hjälp att formulera sina behov och 

inte blir bedömd utifrån sina hjälpbehov, som en viktig del av hjälp. 

 

Avhandlingar om personlig assistans 

Under perioden 1993-2012 har det publicerats åtta avhandlingar22 som hand-

lar om personlig assistans, och som berör den praktiska utformningen av 

hjälpen (Egard, 2011; Falch, 2010; Giertz, 2008, 2012; Jacobson, 1996; M. 

Larsson, 2008; Roos, 2008, 2009).   

Avhandlingarna har närmat sig personlig assistans från olika perspektiv. 

Fem avhandlingar har utgått från assistansanvändarnas perspektiv (Egard, 

2011; Falch, 2010; Giertz, 2008, 2012; Jacobson, 1996; M. Larsson, 2008, 

Roos, 2008, 2009), två stycken har koncentrerat sig på personalen (Falch, 

2010; M. Larsson, 2008) och i en avhandling studeras interaktionen mellan 

mottagare av personlig assistans och deras assistenter (Egard, 2011).  

Jacobsson (1996) jämför personlig assistans med tidigare hjälpformer och 

menar att hjälpmottagares inflytande och självbestämmande är betydligt 

större med personlig assistans. Jämfört med hemtjänst är hjälpen mer flexi-

bel och mindre regelstyrd. Ett återkommande tema i de senare studierna är 

vikten av en fungerande relation mellan assistent och assisterad för att uppnå 

inflytande och självbestämmande (Egard, 2011; Falch, 2010; Giertz 2008, 

2012).  

Giertz (2008, 2012) menar att assistansen kan fungera på olika sätt bero-

ende på den assisterades inställning, förmåga och sätt att hantera insatsen. 

Hon urskiljer fyra positioner som hjälpmottagaren kan ha i assistansen: 

autonomt, anpassat, beroende och utsatt. Den autonome hjälpmottagaren 

väljer själv sina assistenter, agerar arbetsledare och planerar aktiviteter efter 

vad som passar denne själv. Den anpassade hjälpmottagaren är självständig 

                                                      
22 Ritva Goughs avhandling (Gough, 1994) behandlar hur några av de första assistansanvän-

darna i Sverige organiserade sin assistans, men då denna avhandling lades fram vid Universi-

tetet i Tromsø ingår den inte denna översikt. 
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men anpassar sina aktiviteter efter vem som jobbar och vad olika assistenter 

är bra på. De beroende hjälpmottagarna upplever inte att de kan påverka 

assistentens innehåll, de upplever att assistenterna tar över och att assistan-

sen är oflexibel och opersonlig. De utsatta hjälpmottagarna utmärks av att de 

har nedsatt kognitiv förmåga och/eller svårt att kommunicera. Dessa perso-

ner har svårt att förstå sina rättigheter och/eller att artikulera sina behov vil-

ket gör att de hamnar i en utsatt position (Giertz, 2008). 

I den rättighetsdiskurs som genomsyrar assistansreformen framträder en 

idealbild av hjälpmottagaren som ett rättighetssubjekt som en kompetent 

bärare av rättigheter och förmåga att utkräva dem. I Giertz (2012) studie är 

det bara ett fåtal assistansanvändare som periodvis kan inta denna position.  

Positionen intas enbart av personer som endast har fysisk funktionsnedsätt-

ning och inte heller denna grupp kan alltid upprätthålla den på grund av bris-

tande ork och sjukdom. Assistansanvändare med nedsatt kognitiv förmåga 

som inte har en god man som företräder dem kan istället positioneras som 

omsorgsobjekt och behandlas som att de inte vet sitt eget bästa. Detta relate-

rar Giertz (2012) till vad hon benämner som en traditionell omsorgdiskurs. 

Omsorgsdiskursen präglas av inställningen att personer med funktionsned-

sättning behöver skydd och omsorg vilket medför en risk att den hjälpbehö-

vande blir ett ”objekt för andras omsorger” (s 216). Utöver dessa positioner 

urskiljer Giertz en tredje position som hon kallar omsorgssubjekt. Denna 

position uppnås genom att man ser individen som ett subjekt med rätt till 

inflytande samtidigt som man tar hänsyn till att denne kan behöva stöd för 

att uppnå autonomi. På så sätt går det att skilja mellan att behöva hjälp (be-

roende) och att uppleva beroende. 

Roos (2008, 2009) har undersökt vad assistansanvändare förväntar sig 

från sina assistansanordnare och assistenter. Många föredrog assistansanord-

nare med en tydlig ideologisk förankring, samt betonade vikten av att de är 

serviceinriktade, bra arbetsgivare, är villiga att medla mellan den assisterade 

och assistent när det behövs samt att de kan representera assistansanvändar-

na juridiskt. En bra assistent beskrevs av användarna som tjänstvilliga, re-

spektfulla, omtänksamma, alerta, praktiska, nöjda med sitt arbete och vän-

skapliga.  

Personliga assistenter beskriver sitt arbete som ett skiftande arbete som 

kräver anpassningsförmåga. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att hjälpa till 

vid hygien, förflyttning och matintag till inköp, tvätt och trädgårdsarbete (M. 

Larsson, 2008). Falch (2010) har intervjuat personer som arbetar som per-

sonlig assistent och beskriver utifrån detta arbetet som känslomässigt krä-

vande eftersom assistenten alltid måste vara beredd att hjälpa, känna in den 

assisterades humör och sällan har någon möjlighet att gå undan för att åter-

hämta sig. Från assistenternas perspektiv kan relationen mellan hjälpmotta-

garen och hjälpgivaren vara symmetrisk eller asymmetrisk. En symmetrisk 

relation sker på lika villkor. Det kan vara en relation där personerna har ett 

vänskapsliknande förhållande till varandra (subjekt-subjekt) eller en mer 
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opersonlig, instrumentell relation där båda förhåller sig till varandra som 

objekt. En asymmetrisk relation innebär antingen att hjälpmottagaren be-

handlar assistenten som en robot eller ett verktyg (ett objekt) eller tvärtom, 

att assistenten behandlar den assisterade som ett objekt. Assistenterna i Fal-

chs studie eftersträvar den vänskapsliknande relationen, även om den är svår 

att förhålla sig till eftersom hjälpmottagaren även är assistenternas arbetsle-

dare.  

Egard (2011) har studerat interaktionen mellan assistenter och assisterade 

och menar att relationen på intet sätt är statisk, utan inrymmer ständiga för-

handlingar om vem som ska ta initiativ, distans och närhet. Hon urskiljer tre 

interaktionsmönster mellan hjälpmottagare och hjälpgivare: beredskap, aktiv 

hjälp och vänskaplighet. Beredskap innebär att assistenterna är inaktiva men 

beredda att hjälpa när den assisterade vill det. Det kan vara när hjälpmotta-

garen vilar, ser på tv eller umgås med vänner och familj. Aktiv hjälp är de 

tillfällen när assistenten assisterar. Den vänskapliga interaktionen kan pågå 

samtidigt som den aktiva hjälpen. Egard (2011) beskriver att småprat och 

skämtsamhet kan underlätta i spänningsfyllda situationer som dusch och 

hygien. Genom att prata om annat avdramatiseras situationen och hjälpmot-

tagaren synliggörs som människa, och inte bara i termer av hjälpbehov.  

Både Falch (2010) och Egard (2011) och Giertz (2008;2012) menar att 

personkemi är viktig och att personer med personlig assistans ofta söker 

assistenter som matchar dem själva – har samma kön, liknande ålder och 

samma intressen. Om assistenterna delar den assisterades intressen blir det 

lättare för hjälpmottagaren att upprätthålla aktiviteter (Giertz, 2008). Falch 

(2010) menar att det också är lättare för personliga assistenter att göra sitt 

jobb om de gillar personen och känner gemenskap med denne. Egard (2011) 

menar att matchningen rymmer ytterligare en dimension. Genom att assi-

stenten har en liknande personlig fasad som hjälpmottagaren kan personerna 

framstå som vänner och inte bara hjälpmottagare och hjälpgivare. Detta kan 

förstärkas av matchande klädsel, t.ex. att assistenten också är festklädd om 

den assisterade ska på fest.  

Avhandlingar om äldreomsorg 

Under tidsperioden 1993-2013 har jag identifierat 25 avhandlingar som 

handlar om äldreomsorg. Av dessa handlar elva om hemtjänst (K. 

Andersson, 2007; Astvik, 2003; Gustafsson, 1999; Ingvad, 2003; P. Larsson, 

1996; Lill23, 2005, 2007; Silfverberg, 1996; Szebehely, 1995; Sörensdotter, 

2008; Wikström, 2005), nio om äldreboenden (Franssén, 1997; Harnett, 

                                                      
2323 Lill (2005, 2007) använder sig av flera datainsamlingsmetoder bland annat observationer i 

hemtjänsten och intervjuer med äldreomsorgspersonal med olika arbetsplatser. Jag har katego-

riserat dessa arbeten som avhandlingar om hemtjänst, men hade varit tänkbart att kategorisera 

dem som ”utan koppling till specifik hjälpform”.   
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2010; Mattsson Sydner, 2002; Melin Emilsson, 1998; Olsson, 1995; Schölin, 

2007; Strid, 2007; Whitaker, 2004; Öhlander, 1996) och fem om äldre-

omsorg utan koppling till en specifik hjälpform (Ahnlund, 2008; Dunér, 

2007; Elmersjö, 2010; Kjellberg, 2012; Wreder, 2005). 

Dunér (2007) närmar sig organiseringen av hjälp från tre perspektiv: äldre 

med hjälpbehov, deras anhöriga samt biståndshandläggare.  Hon identifierar 

att de äldre använde sig av olika strategier för att öka sitt oberoende. Dessa 

strategier var att göra så mycket de kan själva, sänka sina krav och ta hjälp 

från flera olika håll för att undvika att bli beroende av en hjälpkälla. Kjell-

berg (2012)  har studerat klagomål och rapporter om missförhållanden ur ett 

brukarperspektiv och funnit att processerna kring detta sällan kommer den 

enskilde hjälpmottagaren till godo. 

Wreder (2005) analyserar diskurser om omsorg i forskning och i utsagor 

från personal som arbetar inom äldreomsorg.  I diskursen om god omsorg 

står familjen som norm. God omsorg är uppbyggd av personliga och nära 

relationer och personal som ger omtanke, medkänsla och tröst. Relationen 

mellan den som ger och den som tar emot hjälp ska vara ömsesidig.  Wreder 

menar att konstruktionen av ömsesidighet bekräftar personalens arbete – de 

bidrar med sysslor och de äldre med värme och tacksamhet. Familjen som 

norm är också knutet till hemmet som plats. Hemmet betraktas som den ide-

ala platsen för omsorg, men om den äldre hjälptagaren blir för sjuk så är det 

hemlika äldreboendet att föredra.  I konstruktionen av hemlikhet är köket 

och därtill hörande sysslor som bakning och matlagning centralt det vill säga 

uppgifter som traditionellt sett har varit kvinnoarbete. På detta sätt finns 

också en koppling mellan omsorg och kvinnlighet.  

Wreder (2005) finner också att det finns en föreställning om att det är vik-

tigt att aktivera de äldre omsorgsmottagarna. De äldre antas lida av ensamhet 

och denna kan lindras genom aktiviteter som till exempel utevistelse. Även 

den äldreomsorgspersonal som Elmersjö (2010) intervjuat inom ramen för 

sin licentiatavhandling betonar att aktivering är en viktig del av deras arbete. 

Aktivering har en tydlig normativ dimension, hjälpmottagarna har en plikt 

att engagera sig och göra så mycket som möjligt själva för att ”bibehålla 

funktioner”. Denna aktivering får formen av hushållsuppgifter som städning 

och damning eftersom det anses vara saker som den äldre känner till och är 

van vid. Elmersjö (2010) relaterar detta till en större aktiveringstrend som 

betonar individens skyldighet att minska sitt beroende av staten. Detta menar 

hon har medfört en förskjutning från rätten att vara sjuk och beroende av 

hjälp till en skyldighet att arbeta för att behålla sin friskhet och oberoende. 

Detta tar sig uttryck som att den äldre, av solidaritet med samhället och i 

skenet av den åldrande befolkningen, bör ta ansvar för sin egen situation, 

göra så mycket denne kan själv och därmed nyttja så lite resurser som möjligt.  

Ahnlunds avhandling från 2008 är unik i detta sammanhang då den är en 

jämförelse av arbete inom ramen för äldreomsorg samt stöd och service till 

personer med funktionsnedsättning. Studien innefattar personal som arbetar 
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på äldreboenden och hemtjänst samt boenden med särskild service, daglig 

verksamhet och personlig assistans. Jämförelsen visar att det finns likheter 

mellan sektorerna. Till exempel ger båda personalgrupperna uttryck för att 

arbetsbördan är hög, men personalen som arbetar inom äldreomsorg upple-

ver mer tidspress och stress. Synen på utbildning skiljer sig åt mellan grup-

perna. Inom äldreomsorgen diskuteras behovet av en grundläggande utbild-

ning, gällande insatser för personer med funktionsnedsättning diskuteras 

utbildning i relation till specifika brukares behov. När personalen beskriver 

sitt arbete framträder också skillnader. Personal som arbetar inom verksam-

heter som är riktade till personer med funktionsnedsättning beskriver sitt 

arbete i termer av att delta i hjälpmottagarnas vardagsliv och göra saker till-

sammans med dem. Detta skiljer sig mot äldreomsorgspersonalen som be-

skriver sitt arbete utifrån vad de gör för de äldre hjälpmottagarna.   

Avhandlingar om hemtjänst  

De elva avhandlingarna om hemtjänst har närmat sig verksamheten från 

olika perspektiv: fem avhandlingar fokuserar på personalens upplevelser av 

sitt arbete (Astvik, 2003; Lill, 2005, 2007; Silfverberg, 1996; Sörensdotter, 

2008) och sex stycken inkluderar både de äldre hjälptagarnas och persona-

lens perspektiv (K. Andersson, 2007; Gustafsson, 1999; Ingvad, 2003; P. 

Larsson, 1996; Szebehely, 1995; Wikström, 2005).  

Szebehelys (1995) avhandling handlar om hur olika organisationsmo-

deller påverkar omsorgsgivare och omsorgsmottagare. Den modell som både 

personal och brukare var mest nöjda med benämner hon den traditionella 

modellen. Denna modell utmärktes av att varje hjälpmottagare tilldelades en 

viss tid som de skulle få hjälp och inom ramen för denna tid bestämde hjälp-

givare och hjälpmottagare tillsammans vad hjälpen skulle innehålla. Det 

lades också vikt vid att samma hjälpgivare skulle återkomma hos en och 

samma hjälptagare. Detta innebar att varje omsorgsgivare hade ett begränsat 

antal ”fasta pensionärer” som de hjälpte. Personalen som arbetade enligt 

denna modell kände sig mindre stressade än de som arbetade inom modeller 

som på förhand bestämt vilka uppgifter som skulle utföras hos varje hjälp-

mottagare. De äldre hjälpmottagarna uppskattade att de visste vem som 

skulle komma och när, samt att de hade möjlighet att påverka hjälpens inne-

håll. De andra modellerna begränsade hjälpmottagarnas inflytande över hjäl-

pen genom att ha stränga riktlinjer för vilka uppgifter hjälpgivarna fick ut-

föra samt genom att schemalägga vilka uppgifter som skulle utföras på angi-

ven tid.  

Att hemtjänstmottagares inflytande begränsas av faktorer utanför själva 

omsorgssituationen som tidsbrist och riktlinjer som reglerar vad hjälpgivarna 

får göra framhåller även Wikström (2005) och Gustafsson (1999). Wikström 

menar att detta ställer personalen inför flera paradoxer: samtidigt som infly-

tande är en viktig princip så har de även till uppgift att hålla tiden så att alla 

hinner få hjälp, det finns också situationer där biståndsbesluten inte stämmer 
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överens med den äldres behov där och då. Att hjälpgivarna inom hemtjäns-

ten ofta hamnar i liknande dilemman som kräver att de går utanför de ramar 

som riktlinjer och biståndsbeslut anger lyfter även Silfverberg (1996) fram i 

sin avhandling som handlar om hur hemtjänstpersonal resonerar om etik i 

arbetet.  

Tidsbrist som begränsning för hemtjänstmottagarnas inflytande såväl som 

för personalens arbetstillfredsställelse är ett återkommande tema i avhand-

lingar om hemtjänst (K. Andersson, 2007; Astvik, 2003; Gustafsson, 1999; 

P. Larsson, 1996; Szebehely, 1995; Sörensdotter, 2008; Wikström, 2005). K. 

Andersson (2007) beskriver det som att hemtjänstarbetet innebär att hela 

tiden förhålla sig till tid. Det kan handla om att organisera och omorganisera 

tid via schemaläggning, att ta sig tid för de som behöver den och att jaga tid 

när den inte räcker till för alla.   

Ytterligare faktorer som påverkar hemtjänstpersonalens arbete är diskur-

ser om kön och etnicitet (Lill, 2005, 2007; Sörensdotter, 2008). Hemtjänst 

har historiskt sett varit ett arbete för vita kvinnor med arbetarklassbakgrund, 

och det finns en högst levande föreställning om att det finns en koppling 

mellan ”kvinnlighet” och ”lämplighet för omsorgsarbete”.  Detta innebär att 

lämpligheten hos personer som avviker från normen, dvs. vit kvinna med 

arbetarklassbakgrund, genom att t.ex. ha medelklassbakgrund, ha en högre 

utbildning, vara man eller ha invandrarbakgrund, oftare blir ifrågasatt – både 

av kollegor och hemtjänstmottagare. Sörensdotter (2008) menar att ifrågasät-

tandet blir hårdast av män med invandrarbakgrund medan kvinnor med in-

vandrarbakgrund har sin kvinnlighet och vita män har rätt etnicitet. Även 

Lill (2005, 2007) uppmärksammar att etnicitet konstrueras som något som 

avviker från normen. Detta får till följd att personliga karaktärsdrag, intres-

sen eller åsikter lättare tillskrivs etnisk tillhörighet när det gäller en person 

med invandrarbakgrund, än när det gäller en svensk. 

En annan aspekt som beskrivs som utmärkande för hemtjänsten är att det 

handlar om mer eller mindre komplicerade relationer (Astvik, 2003; 

Gustafsson, 1999; Ingvad, 2003; Szebehely, 1995; Sörensdotter, 2008). Gus-

tafsson (1999) skriver att både uppgiftsorienterade och vänskapliga relation-

er kan vara välfungerande för båda parter. Den uppgiftsorienterade relation-

en kretsar mest kring de praktiska sysslor som ska utföras. Den vänskapliga 

relationen är ömsesidig och både den som ger och den som tar emot hjälp 

upplever att de har en relation som går utöver omsorgsrelationen. I en sådan 

relation använder de inblandande ofta liknelser vid familjemedlemmar som 

dotter/son eller mormor/farmor. Andra relationer kan vara mer krävande för 

hjälpgivaren. Det kan då röra sig om hjälpmottagare som har psykiska pro-

blem, demens eller alkoholproblem, eller bara är krävande och gränslösa. I 

sådana relationer menar Gustafsson att den som ger hjälp är mer yrkesmäss-

igt än vänskapligt orienterad. Även Ingvad (2003) menar att distansering kan 

vara ett sätt för personal att hantera krävande relationer. Även Astvik (2003) 

beskriver hemtjänst som ett psykiskt krävande arbete och menar att organi-
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sationsprinciper som personalkontinuitet och specialisering mot en viss kli-

entgrupp (som missbruk, demens eller psykisk funktionsnedsättning) kan 

göra det lättare för personal att hantera svåra relationer.  

Sammanfattningsvis kan avhandlingarna om hemtjänst delas in i tre grova 

kategorier: avhandlingar som på olika sätt behandlar hur arbetets organisat-

ion påverkar omsorgen (K. Andersson, 2007; Gustafsson, 1999; Silfverberg, 

1996; Szebehely, 1995; Wikström, 2005), avhandlingar om hur föreställ-

ningar om kön, klass och etnicitet påverkar arbetsvillkoren inom hemtjänsten 

(Lill, 2005, 2007; Sörensdotter, 2008) samt avhandlingar som fördjupar sig i 

relationer mellan hemtjänstpersonal och mottagare av hemtjänst (Astvik, 

2003; Gustafsson, 1999; Ingvad, 2003).   

Avhandlingar om boenden för äldre  

De nio avhandlingar om äldreboenden som jag har identifierat studerar 

äldreboendets vardag ur olika aspekter (Franssén, 1997; Harnett, 2010; 

Mattsson Sydner, 2002; Melin Emilsson, 1998; Olsson, 1995; Schölin, 2007; 

Strid, 2007; Whitaker, 2004; Öhlander, 1996). Ett tema som framträder är att 

arbetet präglas av rutiner. Ett annat är att äldreboendet på flera sätt är en 

motsägelsefull plats.  

Franssén (1997) studerar det vardagliga arbetet som kvinnor utför i sjuk-

vård och äldreomsorg.  Hon menar att de arbetsuppgifter som prioriterades 

högst var praktiska rutingöromål. Utöver dessa uppgifter tog den sociala 

samvaron i personalgruppen stort utrymme. Den relationella vården och 

omsorgen, att t.ex. sitta ner och prata med hjälpmottagare, kom i tredje hand. 

Om någon bröt mot denna norm och samtalade mer med hjälpmottagare än 

med kollegor så hade de svårare att accepteras i gruppen. Konsekvensen av 

detta blev dels att omsorgen blev uppgiftsinriktad, dels att hjälpgivarna fick 

dåligt samvete eftersom de kände att de borde tillbringa mer till med hjälp-

mottagarna. Melin Emilsson (1998) identifierade två förhållningssätt hos 

personalen i ett gruppboende för dementa – de som orkar och de besvikna. 

De besvikna, som var i majoritet i personalen, var missnöjda med olika 

aspekter av arbetet, sökte stöd hos varandra och drog sig undan från de bo-

ende genom att fokusera på rutiner. Även Strid (2007) menar att fokus på 

rutiner kan vara ett sätt för personalen att skärma av sig när de inte orkar 

eller hinner med de äldre hjälpmottagarna.  

Harnett (2010) skriver i sin avhandling om hur äldres inflytande på ett 

äldreboende kan begränsas genom hänvisningar till rutiner. Önskemål från 

äldre som inte passade in i rutinerna avslogs eller sköts fram, medan det var 

lättare för de äldre att få gehör för förfrågningar som passade in i rutinerna. 

De boende kunde också använda rutiner som en resurs för att få igenom sina 

önskemål genom att t.ex. fråga om en promenad vid rätt tidpunkt, och kräva 

att få sin dusch den dag och tid det var planerat.  

Utöver att hänvisa till rutiner kunde personalen begränsa de äldres infly-

tande genom att hänvisa till bristande resurser (tidsbrist) eller genom att 
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bagatellisera deras klagomål (Harnett, 2010). När det gäller äldre med in-

vandrarbakgrund uppmärksammade Schölin (2007) i sin avhandling om 

etnicitet på ett äldreboende att ett sätt att bagatellisera, eller bortförklara, 

deras klagomål var att hänvisa till kulturella skillnader eller okunskap om 

systemet.  

Whitaker (2004) beskriver äldreboendet som en motsägelsefull plats i sin 

avhandling om åldrandet och döden på äldreboende. Personalen, för vilka 

äldreboendet var en arbetsplats, försökte tillsammans med anhöriga till de 

boende skapa en trivsam och hemlik miljö med hjälp av möbler, tavlor, mat-

tor, gardiner, dukar och bokhyllor. De äldre upplevde dock inte äldreboendet 

som sitt hem utan beskrev det som en plats att dö på. Whitaker (2004) be-

skriver sjukhemmet som en plats som rymmer lidande, förluster, utanförskap 

och isolering samtidigt som det i bästa fall kan ge tröst, lindring och en ny 

gemenskap med närhet och omsorg.  

Öhlander (1996) menar att betoningen på att äldreboenden ska vara hem-

lika är ett utslag av den normaliserande ambitionen att gamla, sjuka och 

funktionshindrade ska leva på samma villkor som alla andra. Detta gäller 

såväl den fysiska miljön som utformningen av vardagen. Den fysiska miljön 

utformas utifrån tanken att de äldre antas skilja sig från och ha en annan 

smak än den yngre personalen och man använder gamla möbler och föremål 

som antas vara bekanta för de boende. Öhlander (1996) beskriver de äldre 

dementa som avvikande – de avviker från det normala genom att behöva 

hjälp med kropp och hygien och med olika sysslor, men de avviker även från 

den gemensamma uppfattningen om verkligheten och från sin tidigare per-

sonlighet. Vardagen på boendet organiseras med målet att rekonstruera 

hemmet, det dagliga livet, individernas livshistoria och individernas person-

lighet. För att upprätthålla verklighetsanknytningen markeras olika tidpunk-

ter av dagen, veckan och årets skiftningar. 

Ett annat sätt att strukturera dagen är via måltider. Mattsson Sydner 

(2002) skriver i sin avhandling om mat inom äldreomsorgen att mat och 

måltider har en social funktion, och fungerar symboliskt. Viss mat kan t.ex. 

symbolisera lyx, eller klass. Schölin (2007) menar att mat också fungerar 

som etnicitetsmarkör, en symbol som markerar likhet/olikhet och gemen-

samt/åtskilt ursprung. Olsson (1995) studerade etnicitet och identitetsskap-

ande på ett servicehus och han fann att även språk användes för att markera 

likhet/olikhet. På detta sätt konstruerades ”etniska” identiteter med språk 

snarare än etnicitet som grund. 

Avhandlingar om hjälp: sammanfattande reflektioner 

I denna sammanfattande reflektion kring dessa avhandlingar kommer jag att 

fokusera på två saker: vems perspektiv som ges röst samt avhandlingarnas 

fokus. Därefter kommer jag att relatera den översikt jag gjort till forsknings-

översikter av forskning om vuxna personer med hjälpbehov.  
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Vems perspektiv? 

De fem avhandlingar jag funnit som berör stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning utgår alla från hjälpmottagarnas perspektiv på vad som 

varit till hjälp i olika situationer. I avhandlingarna som handlar om hjälpfor-

mer till personer med utvecklingsstörning är det vanligast att man fokuserar 

på personerna med hjälpbehov (9 av 12) men man tar även in personalens 

perspektiv. Tre av tolv avhandlingar om hjälp till personer med utvecklings-

störning behandlar enbart hjälpmottagarnas perspektiv. När det gäller per-

sonlig assistans har tre avhandlingar enbart hjälpmottagarnas perspektiv, två 

fokuserar på hjälpgivare och tre har båda parters perspektiv.  

I avhandlingarna om äldreomsorg fokuserar 12 av 24 avhandlingar enbart 

på personal medan de övriga 13 har med perspektiv från både personal och 

hjälpmottagare.  

Om man jämför avhandlingar om hjälpformer riktade till personer med 

funktionsnedsättning (dvs. under 65 år) med avhandlingar som har äldre-

omsorgen i fokus, blir skillnaden i perspektiv tydlig: 

 

Tabell 5.1. Avhandlingar om hjälp: fokus och målgrupp 

Hjälpformens hu-
vudsakliga mål-
grupp 

Fokus enbart på 
hjälpmottagare 

Fokus enbart på 
hjälpgivare 

Fokus på både 
hjälpmottagare 
och hjälpgivare 

Yngre vuxna med 
funktionsnedsättning 

11 2 12 

Äldre vuxna med 
funktionsnedsättning 

0 12 13 

Av de 25 avhandlingar om hjälpformer riktade till personer med funktions-

nedsättning har 23 fokus på hjälpmottagarna – antingen enbart eller i kombi-

nation med hjälpgivarna. Endast två avhandlingar (båda om personlig assi-

stans) fokuserar enbart på hjälpgivarna. Ingen avhandling om äldreomsorg 

har betraktat verksamheten enbart utifrån hjälpmottagarnas perspektiv; hälf-

ten har fokus på enbart hjälpgivare och hälften tar med flera parters perspek-

tiv.  

Ytterligare en skillnad mellan äldreomsorgs- och funktionshindersav-

handlingarna är hur man hanterar hjälpmottagares och hjälpgivares perspek-

tiv i relation till varandra. I forskning om dagliga verksamheter och boenden 

för personer med utvecklingsstörning är fokus på resultatet för den enskilde 

och vilken roll personalens arbetssätt har för detta, t.ex. om interaktionen 

mellan personal och hjälpmottagare stärker självbestämmande. Även Giertz 

(2008, 2012) avhandlingar om personlig assistans har liknande fokus i och 
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med att hon ställer personalens arbete i relation till den assisterades möjlig-

het till inflytande.  

I avhandlingarna om äldreomsorg är det snarare så att hjälpgivare och 

hjälpmottagares perspektiv jämkas ihop. Ofta är utgångspunkt att man har ett 

gemensamt mål; att personalen önskar att äldreomsorgen ska fungera på 

samma sätt som de äldre hjälpmottagarna önskar och att man diskuterar vilka 

betingelser som begränsar personalens möjlighet att leverera god omsorg. 

Exempel på detta är Astvik (2003), Szebehely (1995) och Wikström (2005) 

som behandlar hur arbetets organisation och arbetsvillkor påverkar omsorgs-

arbetet.  

Forskningens fokus 

När det gäller avhandlingarnas övergripande fokus så kan man säga att av-

handlingarna om äldreomsorg är avgränsade till själva hjälpsituationen me-

dan avhandlingar om stöd till personer med funktionsnedsättning generellt 

har ett bredare fokus och relaterar hjälpen till livet utanför den direkta hjälp-

situationen. Det kan till exempel handla om vad hjälpen leder till eller vilken 

funktion hjälpen har i en persons liv. Avhandlingarna om hjälp till personer 

med funktionsnedsättning handlar i större utsträckning om hur livet gestaltar 

sig för personer som har behov av hjälp medan äldreomsorgsavhandlingarna 

fokuserar mer på upplevelser av att ta emot och att ge hjälp.  

Relationen mellan den som ger och den som tar emot hjälp är ett tema 

som återkommer i forskning om samtliga hjälpformer. Inom funktionshin-

dersavhandlingarna är fokus på vad som är en hjälpande relation, hur relat-

ioner kan möjliggöra och begränsa mottagarens självbestämmande osv. vil-

ket innebär att relationer utvärderas mot målet med hjälpen. Flera avhand-

lingar om personer med psykisk funktionsnedsättning har behandlat vad som 

är en hjälpande relation ur den hjälpbehövandes perspektiv (G. Andersson, 

2009; Klamas, 2010; Topor, 2001).  

I avhandlingar om personlig assistans synliggörs relationen mellan hjälp-

mottagare och hjälpgivare som dynamisk. Den personliga assistentens roll 

skiftar mellan olika situationer. Ibland ska denne vara som ”armar och ben” 

som endast agerar på kommando, i andra situationer är interaktionen mellan 

den assisterade och assistenten mer vänskaplig (se t.ex. Egard, 2011; Falch, 

2010). Det finns också diskussioner om hur olika relationer har konsekven-

ser både för den personliga assistentens välbefinnande (Falch, 2010) och för 

den assisterades livsvillkor (Egard, 2011; Giertz, 2008, 2012). 

Avhandlingar om hjälpformer till personer med utvecklingsstörning pro-

blematiserar ofta personalens disciplinerande roll, hur personalen formar 

personerna mot önskvärda identiteter och hur detta påverkas av diskurser om 

normalitet och normaliseringsambitioner som kan vara både möjliggörande 

och begränsande för den hjälpbehövande (Blomberg, 2006; Mallander, 1999; 

Niemi, 2010; Ringsby Jansson, 2002). 
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I avhandlingar om äldreomsorg beskrivs relationen mellan hjälpmottagaren 

och hjälpgivaren utifrån hjälpgivarens perspektiv. Väl fungerande relationer 

beskrivs som en anledning till att personer vill arbeta inom äldreomsorgen 

(se t.ex. Astvik, 2003; Franssén, 1997; Sörensdotter, 2008; Wreder, 2005). 

Ett annat återkommande tema är hur personalen hanterar relationen till äldre 

hjälpmottagare som upplevs som för krävande (se t.ex. Astvik, 2003; 

Gustafsson, 1999; Ingvad, 2003; Melin Emilsson, 1998; Strid, 2007). Bland 

avhandlingar om hjälpformer till äldre personer finns det endast två som har 

ett uttalat intresse för hur normalitet skapas och upprätthålls (Harnett, 2010; 

Öhlander, 1996). 

Relation till andra forskningsöversikter 

Genomgången av avhandlingar ger en begränsad bild av forskningen om 

hjälp och hjälpbehov men flera översikter av svensk äldre- och funktions-

hindersforskning som gjorts de senaste 25 åren har identifierat liknande 

mönster, både vad gäller hur hjälpbehov kontextualiseras och vems perspek-

tiv som lyfts fram. De översikter som refereras här är inte alltid avgränsade 

till humaniora och samhällsvetenskap, och inte heller till hjälpfrågor utan tar 

ett bredare grepp kring äldre- och funktionshindersforskning.  

Den samlade bilden utifrån dessa översikter är att när det gäller äldre-

omsorg finns det mer omfattande forskning om personalen än om de äldre 

hjälpmottagarna. Dessa studier har till exempel handlat om personalens an-

ställningsförhållanden, arbetsmiljö, hälsa/ohälsa, arbetsuppgifter, syn på sitt 

arbete, relationer mellan omsorgsgivare och omsorgstagare samt arbetets 

organisering (Odén, 1989; Sand M, 2005; Sunesson, 2000; Trydegård, 

2005). Även anhöriga till äldre med hjälpbehov har studerats i viss mån, dels 

har man studerat upplevelser av att vara anhörigvårdare, dels vilka hjälpin-

satser anhöriga gör (Hjelmquist, Rönnberg, & Söder, 1995; Odén, 1989; 

Sand M, 2005). 

De få studier av äldres liv som nämns i översikterna handlar mestadels 

om upplevelser av att vara omsorgstagare och beroende av hjälp. Mycket 

sällan intresserar man sig för äldres liv utanför omsorgssituationen eller äl-

dres möjligheter till delaktighet och inflytande (se t.ex. Sunesson, 2000). För 

funktionshindersforskningen tycks förhållandet vara det omvända. Forsk-

ningen om funktionsnedsättning har i huvudsak koncentrerats kring personer 

med funktionsnedsättningar i åldern 20-65 år (Rönnberg, Classon, 

Danermark, & Karlsson, 2012). Ett tema i funktionshinderforskningen som i 

flera översikter beskrivs som väl belyst är vardagssituationen för människor 

med funktionsnedsättningar. Det övergripande syftet med studierna inom 

detta område är att beskriva hur det är att leva med funktionshinder. Fokus är 

på medborgarskap, inflytande och delaktighet och inte på funktionshindret i 

sig eller ett eventuellt behov av stöd och service som följer av det (Albrecht, 

Jette, Petrie, & Siegel, 2001; FAS, 2001; Hjelmquist, et al., 1995; Sunesson, 

2000). 
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Forskningen om samhällets hjälp till personer med funktionsnedsättning 

fokuserar ofta på inflytande och bemötande – hur människor med funktions-

nedsättningar kan påverka sin vardagssituation i relation till det hjälpsystem 

man är beroende av. Här finns studier som beskriver upplevelser av makt-

löshet men också beskrivningar om hur människor med funktionsnedsättning 

kan forma sin livssituation (Barron, Michailakis, & Söder, 2000; FAS, 2001; 

Hjelmquist, et al., 1995; Söder, 2005). Dessa frågeställningar sätter hjälp-

mottagaren i fokus. Personal- eller anhörigperspektiven är sällan represente-

rade. Detta lyfts inte heller fram som kunskapsluckor.  

Representationer av hjälp 

Forskningen om äldre och yngre vuxna med hjälpbehov har växt fram som 

två olika fält, grundade i olika perspektiv, och fortfarande finns det stora 

skillnader mellan forskningen om äldre respektive yngre personer med 

hjälpbehov. Omsorgsforskningen, som ser omsorg som ett arbete, betonar 

inkännande och kompetens, medan funktionshindersforskningen betonar 

självbestämmande och värjer sig emot omsorgsbegreppets emotionella kom-

ponent. 

Dessa skillnader kan förstås som två olika sätt att representera hjälp: en 

omsorgsrepresentation som framförallt används i relation till äldre personer, 

och en servicerepresentation som används i relationer till yngre personer 

med funktionsnedsättning.   

När hjälp representeras som omsorg sätts fokus på hjälpgivaren. God om-

sorg definieras utifrån vad hjälpgivaren ska kunna, och hur hjälpgivaren ska 

agera. Den goda omsorgen är förknippad med känsla och en omtanke om 

hjälpgivaren som går utöver yrkesrollen. Denna relation kan liknas vid relat-

ioner inom familjen t.ex. att hjälpgivaren behandlar den äldre hjälpmotta-

garen som sin egen mamma.  

I servicerepresentationen definieras bra hjälp utifrån dess resultat. Bra 

hjälp leder till självständighet och självbestämmande. Till skillnad mot i 

omsorgsrepresentationen separeras känsla från handling i hjälpgivarnas ar-

bete. Den idealiska relationen mellan hjälpgivare och hjälpmottagare är vis-

serligen vänskaplig, men inte intim, och hela tiden på hjälptagarens villkor. 

Att bra hjälp relateras till resultat som går utanför den konkreta hjälpsitu-

ationen går som en röd tråd genom funktionshindersforskningen – det före-

kommer i avhandlingar och poängteras i översikter. I omsorgsrepresentat-

ionen definieras däremot inte bra hjälp i relation till något mål eller syfte 

bortom hjälpsituationen. En konsekvens av detta är att funktionshinders-

forskningen placerar hjälp i en vidare kontext än vad äldreomsorgsforsk-

ningen gör. Skillnaden blir att där äldreomsorgsforskningen studerar ”om-

sorgens vardag” (Szebehely, 2005, s 382), studerar funktionshindersforsk-

ningen istället vardagen med hjälp. 
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I båda representationerna identifieras faktorer som är den goda hjälpens fi-

ender. I omsorgsrepresentationen är det framförallt arbetets organisation och 

hjälpgivarnas arbetsvillkor. I servicerepresentationen är vård- eller omsorgs-

ideologier och professionalism hinder för den goda hjälpen.  

Beroende och autonomi 

Båda representationerna kretsar kring samma problematik: hur man bör be-

trakta och hantera hjälpbehov som innebär att en person är beroende av 

andra personers hjälp (Fine & Glendinning, 2005; Kröger, 2009; Rummery 

& Fine, 2012). 

Omsorgsrepresentationen utgår från att det är hjälpgivarens ansvar att 

hantera att den som behöver hjälp är i beroendeställning. Wærness skriver att 

”mottagarens hjälplöshet och avhängighet gör honom eller henne till den 

som statusmässigt är i underläge” (Wærness, 1996, s 205). Att hantera skill-

nad i status kräver ”närhet och inlevelse från utövarens sida för att kunna ge 

omsorg på sådant sätt att mottagarens värdighet inte kränks” (Wærness, 

1996, s 205). Kränkningar kan uppstå om hjälpgivaren missbedömer situat-

ionen och ger antingen för mycket, eller för lite hjälp. Eliasson (1995) menar 

att hjälpgivaren står inför ett dilemma: å ena sidan måste man respektera den 

enskildes självbestämmande, å andra sidan har hjälptagaren ett ansvar för 

hjälpmottagarens välmående. Dessa två aspekter måste balanseras mot 

varandra. Om hjälpgivaren tar för mycket ansvar och går emot hjälpmotta-

garens vilja kan detta resultera i ett övergrepp på hjälpmottagarens integritet, 

om hjälpgivaren tar för lite ansvar, och visar för mycket respekt för den en-

skildes vilja kan det istället bli en underlåtenhetssynd som resulterar i att 

hjälpmottagaren inte får den hjälp den behöver.    

I servicerepresentationen hanterar man beroende genom att skilja mellan 

oberoende och autonomi.  Autonomi innebär att kunna bestämma själv, även 

om man inte kan göra allt själv (Morris, 1993). Barron (1997) sätter auto-

nomi i relation till föreställningar om livslopp, eller livsfaser. I det normala 

livsloppet börjar livet i fysiskt, emotionellt och intellektuellt beroende av 

andra. Detta beroende minskar sedan gradvis från barndom till vuxendom. 

Att vara beroende av andras hjälp för att t.ex. äta och klä på sig är något vi 

förknippar med barndomen. En vuxen som behöver hjälp med dessa saker 

associeras lätt med alla barndomens attribut: fysiskt beroende förknippas 

ofta med emotionellt och intellektuellt beroende, och t.ex. med oförmåga att 

veta sitt eget bästa. Personer med funktionsnedsättning riskerar därmed att 

betraktas som barn längre än personer utan funktionsnedsättning. Att bli 

vuxen associeras också med att bli man eller kvinna, och även detta är något 

som förnekas personer med funktionsnedsättning. På grund av detta är det 

viktigt att hålla isär beroende och autonomi. Att vara beroende av hjälp är 

inte motsatsen till autonomi, så länge som man själv bestämmer hur hjälpen 

utförs (Morris, 1993). Det optimala förhållandet för att uppnå autonomi är 
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när den som behöver andras hjälp tilldelas en budget och själv kan anställa 

och/eller vara arbetsledare åt de som hjälper. Genom arbetsledningen blir 

relationen mellan den som får hjälp och den som ger hjälp inte en personlig 

relation utan en relation som regleras av avtal (Watson, McKie, Hughes, 

Hopkins, & Gregory, 2004). Både service- och omsorgsrepresentationen 

problematiserar att en person är beroende av en annan. Inom omsorgsrepre-

sentationen betraktas detta främst som något som hjälpgivaren måste förhålla 

sig till och hantera inom omsorgsrelationen. Servicerepresentationen vill 

istället upphäva beroendet genom att ändra hjälprelationens villkor, så att 

den som tar emot hjälp också bestämmer över hur den ska utföras och där-

med bibehåller eller återfår sin autonomi. Medan omsorgsrepresentationen 

har kritiserats för att på detta sätt betrakta mottagaren som passiv kan ser-

vicerepresentationen kritiseras för att inte ta hänsyn till personer som är 

mycket sjuka, intellektuellt funktionsnedsatta eller av andra skäl inte kan 

eller vill vara arbetsledare/givare.   
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6. Representationer av problem i äldre- och 
funktionshinderspolitik 

I detta första empiriska kapitel analyserar jag hur problem och lösningar 

konstrueras i de nationella handlingsplanerna för äldre- och funktionshin-

derspolitiken, och vilket utrymme och betydelse frågor om hjälp får i dessa 

dokument.   

Teoretiskt betraktar jag handlingsplanerna som att de är en del i att inrätta 

politikområdena som styrbara fält som får ”liv” och riktning genom olika 

representationer av problem. En problemrepresentation innebär att en aspekt 

av mänsklig existens konstrueras som ett problem som behöver åtgärdas 

eller hanteras på ett visst sätt. På så sätt skapas ett fält av synlighet (Dean, 

2010) som lyfter fram vissa aspekter på bekostnad av andra.  I politiken görs 

det genom att man skapar en berättelse som innehåller ett tillstånd som behö-

ver förändras, och en vision som man strävar mot (jfr. P. Miller & Rose, 

2008). Syftet med det här kapitlet är att dekonstruera dessa representationer 

av lösningar och problem – vilka bärande delar går att identifiera och hur 

länkas de ihop till berättelser om orsak, verkan och ansvar? 

Detta kapitel består av två avsnitt (ett för varje handlingsplan) där jag ana-

lyserar de problemrepresentationer som finns i handlingsplanerna. Varje 

avsnitt inleds med en kort summering av handlingsplanen för att ge läsaren 

en överblick av dess innehåll. Slutligen kommer en summerande diskussion 

med fokus på med fokus på en jämförelse av de två politikområdenas språk-

bruk.  

I citat från handlingsplanerna använder jag förkortningen ”Fh” för den 

nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken och ”Ä” för hand-

lingsplanen för äldrepolitiken. När handlingsplanen för funktionshinderspoli-

tiken författades användes benämningen handikapp för det som nu betecknas 

funktionshinder, och funktionshinder för det som idag betecknas funktions-

nedsättning (se kap 1). Citaten från handlingsplanerna har återgetts orda-

grant, men i mina egna kommentarer till citaten använder jag begreppen 

funktionshinder respektive funktionsnedsättning med de betydelser begrep-

pen har idag. 
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Funktionshinderspolitik 

Utgångspunkten för funktionshinderspolitiken är att samhället är konstruerat 

på ett sätt som gör att personer med funktionsnedsättning diskrimineras då 

de inte kan delta i samhället fullt ut. Den genomgående argumentationen är 

att det finns problem i samhället som leder till att människor med funktions-

nedsättningar hindras att utöva sitt medborgarskap, därmed ges de inte 

samma möjligheter och rättigheter som ”alla andra”, och detta är ett hot mot 

demokratin.  

Mål och åtgärder 

Målen för funktionshinderspolitiken formuleras som:  

en samhällsgemenskap med mångfald som grund; – att samhället utformas så 
att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhälls-
livet; – jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionshinder (Fh, s 23). 

Målen för funktionshinderspolitiken är mångfald, delaktighet och jämlikhet. 

Det som står i vägen för delaktighet i samhället är framförallt bristande till-

gänglighet och dåligt bemötande och det är också dessa problem som det 

politiska arbetet ska fokusera på:  

Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste åren bör koncentreras 
till företrädesvis tre huvudområden: – att se till att handikapperspektivet ge-
nomsyrar alla samhällssektorer, – att skapa ett tillgängligt samhälle, samt – att 
förbättra bemötandet (Fh, s 1).  

Den första frågan, att integrera funktionshindersperspektivet, innebär att alla 

statliga myndigheter ansvarar för funktionshindersfrågor inom sitt område. 

Denna fråga ges ett ganska litet utrymme i handlingsplanen, ungefär 7 sidor, 

medan frågorna om tillgänglighet och bemötande omfattar mellan 25 och 30 

sidor vardera.  

Tillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättningar ska kunna 

besöka olika platser eller lokaler, att alla ska kunna använda kollektiva 

färdmedel och att information ska vara tillgänglig i olika former, till exempel 

blindskrift eller svenska som är lätt att förstå. Det kan också röra sig om att 

service, vård och stöd samt olika hjälpmedel (till exempel bilstöd eller alter-

nativa kommunikationsmedel) ska vara tillgängliga. Tillgänglighet till ser-

vice, vård och stöd innebär inte bara att lokaler och information ska vara 

möjliga att tillgå, utan även att själva insatserna ska vara tillgängliga för den 

som behöver dem. Tillgänglighet innebär också att institutioner som skolor 

och sjukvård ska bedriva sina verksamheter på ett sätt som inte utesluter 

människor med funktionsnedsättning.   
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Bemötande ligger nära frågan om tillgänglighet eftersom ett bra bemötande 

ses som en förutsättning för tillgänglighet. Ett dåligt bemötande av en tjäns-

teman är inte bara kränkande utan kan även leda till att människor med 

funktionsnedsättning nekas service, vård eller stöd som de har rätt till. Utö-

ver bemötande från tjänstemän kan bemötandefrågor också handla om all-

mänhetens inställning, lagar och resursfördelning. Dåligt bemötande och 

bristande tillgänglighet resulterar i diskriminering av människor med funk-

tionsnedsättningar eftersom de då nekas samma rättigheter som alla andra.  

Tillgänglighet och bemötande är ett slags ledmotiv för funktionshin-

derspolitiken. Andra frågor, såsom utbildningsfrågor och arbetsmarknads-

frågor, behandlas som frågor om tillgänglighet och bemötande; till exempel 

hur man ska underlätta för människor med funktionsnedsättning att genomgå 

en utbildning och hur man ska se till att alla får ett arbete. Frågor om hjälp 

ges ett mycket begränsat utrymme i handlingsplanen för funktionshinders-

politiken, men när de berörs så formuleras även hjälp som en tillgänglighets- 

och bemötandefråga och vikten av att stöd och service tilldelas på ett korrekt 

och rättssäkert sätt betonas. 

Kampen mot utanförskapet – funktionshinderspolitikens 

representation av problem 

Den funktionshinderspolitiska handlingsplanen kan betraktas som en berät-

telse om en kamp som har historiska rötter, i vilken personer med funktions-

nedsättning själva varit viktiga aktörer.  

Tidigt i handlingsplanen för funktionshinderspolitiken, i det avsnitt som 

behandlar bakgrunden till dagens politik, kommer upptakten till den funk-

tionshinderspolitiska berättelsen. I ett och samma stycke konstrueras ett för-

flutet som vi bör lämna bakom oss, och den framtid vi strävar mot: 

Från välgörenhet till välfärdspolitik 
I ett historiskt perspektiv har människor med funktionshinder allt för ofta varit 
diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället. Beroendet av 
andras välvilja har begränsat möjligheterna att utforma ett liv på egna villkor. 
Institutionstänkande och segregation har ibland syftat till att skydda funkt-
ionshindrade från övriga samhället och ibland tvärtom, att skydda samhället 
från funktionshindrade. Ett tänkande som står i stark kontrast till de målsätt-
ningar som dagens handikappolitik bygger på – full delaktighet, jämlikhet och 
alla människors lika värde. Mycket har gjorts, men en hel del återstår att göra. 
Detta är grunden för regeringens handlingsplan (Fh, s 11). 

I citatet placeras det icke-önskvärda tillståndet i dåtiden och det önskvärda i 

framtiden. Historien karaktäriseras av välgörenhet, diskriminering, utestäng-

ning, beroende, begränsning, institutionstänkande och segregation. Framti-

den bör innehålla motsatsen: delaktighet, jämlikhet och lika värde.  
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Det här citatet fyller flera funktioner. En funktion är att den historiska tillba-

kablicken ger problemrepresentationen legitimitet genom att visa att det är 

ett problem som har funnits länge. En annan funktion är att det exemplet ger 

tyngd åt vikten av att inte stänga ute folk. Målet med delaktighet ställs inte 

bara mot abstrakta begrepp som utestängning utan mot ett konkret exempel 

på vad utestängning innebär – avskiljning och institutionalisering. Genom att 

på detta sätt skapa kontraster skapas en önskvärd riktning för samhällets 

fortsatta utveckling: bort från institutionerna och fram mot delaktighet, jäm-

likhet och lika värde.  

I slutet av citatet meddelas att ”Mycket har gjorts, men en hel del återstår 

att göra.” Denna formulering styr bort från att nuvarande makthavare ska 

kunna klandras för det negativa som beskrivits – det värsta ligger bakom oss, 

men vägen mot framtiden är utstakad och resan har börjat.  

Utvecklingen har dock inte skett av sig själv. I citatets fortsättning förkla-

ras att personer med funktionsnedsättning själva drivit utvecklingen framåt 

genom att organisera sig:  

Under 1960-talet skedde gradvis en svängning av synsättet till att fokusera på 
de problem som samhällets utformning medförde för personer med funktions-
hinder. Men även den allmänna samhällspolitiska debatten ökade uppmärk-
samheten på att det var samhället som skulle förändras. Den största betydelsen 
för denna utveckling hade funktionshindrade själva genom sina organisationer 
(Fh, s 11).  

Genom att uppmärksamma detta, att personer med funktionsnedsättning 

själva varit tvungna att driva ”sina frågor” för att få till stånd en förändring 

antyds den kamp som krävs för att forma framtiden. Det går inte bara att 

vänta på att förändring ska ske.  

Ett annat exempel på hur riktningen för politiken pekas ut finns i själva ti-

teln på handlingsplanen: ”Från patient till medborgare”. Denna titel visar på 

en önskvärd riktning för politiken, där patient är det gamla och förlegade 

som vi ska röra oss bort ifrån och medborgare är målet. Denna tanke finns 

också mer utvecklad i handlingsplanen:  

Fortfarande ses människor med funktionshinder alltför ofta enbart som vård-
objekt. Följden blir därmed, att också handikappolitiken betraktas utifrån ett 
snävt vårdperspektiv eller möjligen som en social fråga. Det gäller att till-
fredsställa människors vård- och omsorgsbehov, men inte så mycket mer. Väl-
jer man i stället att beskriva handikappolitiken som en demokratifråga innebär 
det att man försöker se människans mycket skiftande behov och förväntning-
ar. Då blir det som brukar sammanfattas "vård och omsorg" bara en del av be-
hoven. Många behöver naturligtvis sådan "vård och omsorg". Ett funktions-
hinder behöver emellertid inte i sig innebära att man behöver vård. Demokra-
tiperspektivet innebär att erkänna rätten för alla människor att delta i hela 
samhällslivet. (Fh, s 24).  
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Det här stycket inleds med ”Fortfarande ses människor alltför ofta enbart 

som vårdobjekt.” ”Fortfarande” är en referens till den historiska behandling-

en av personer med funktionsnedsättning och en indikation på att vi ännu 

inte lämnat detta helt bakom oss. Därefter binds vård och omsorg till flera 

negativa faktorer.  

Fokus på vård och sociala frågor reducerar människor med funktionsned-

sättning till sin funktionsnedsättning eller sitt hjälpbehov och gör dem där-

med till ”vårdobjekt”. Denna syn beskrivs som förlegad och ställs mot den 

nya (och rätta) inriktningen för funktionshinderspolitiken – ett demokratiper-

spektiv som är inriktat på delaktighet.  

I citatet skapas också en motsättning mellan å ena sidan demokrati och å 

andra sidan vård och omsorg. Vård och omsorg beskrivs som en verksamhet 

som reducerar och objektifierar människor genom att bara se deras vård- 

eller omsorgsbehov. Inom ramen för vård och omsorg görs individen till ett 

vårdobjekt eller patient, medan demokratiperspektivet gör individer till med-

borgare.  

Den negativa beskrivningen av vård och omsorg skapar ett dilemma i re-

lation till erkännandet att många behöver vård och omsorg. Detta hanteras 

genom att skilja mellan kategorin ”personer med funktionsnedsättning” och 

”personer med behov av hjälp” i formuleringen ”Ett funktionshinder behöver 

emellertid inte i sig innebära att man behöver vård”. Här skapas två katego-

rier av personer med funktionsnedsättning – de som behöver vård och om-

sorg, och de som inte gör det. Funktionsnedsättning separeras på så sätt från 

hjälpbehov vilket gör att frågor om hjälp inte blir en specifik ”funktionshin-

dersfråga”. De som behöver vård och omsorg kan, som alla andra vård- och 

omsorgsbehövande, vända sig till de instanser som har ansvar för sådana 

frågor.  

En kamp mot strukturer  

Tillgänglighet och bemötande är en del i ett tankesätt eller logik som präglar 

funktionshinderspolitiken och utgör ett viktigt inslag i styrningen. Denna 

logik kallar jag för ”ett hindrande samhälle”. Detta är en logik som strävar 

mot att förlägga det politiska problemet i samhället och inte i gruppen med 

funktionsnedsättningar. Tillgänglighet är ett typexempel på hur man placerar 

orsaken till problemet i samhället: 

Att riva hindren 
För att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder skall ha lika möjlig-
heter som andra och kunna fullgöra sina skyldigheter krävs att samhället och 
den omgivande miljön är tillgängliga. Det gäller såväl den fysiska tillgänglig-
heten som tillgänglighet till information och service, vård och stöd, kultur, fri-
tidsaktiviteter m.m. Bristande tillgänglighet leder till att människor med funk-
tionshinder inte kan delta i olika sammanhang tillsammans med andra. För en 
rörelsehindrad kan ett trappsteg vara lika utestängande som en låst dörr. En 
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sådan utestängning leder till att alla människor inte får samma möjligheter att 
ta del av samhällslivet.  

Detta strider mot svensk jämlikhetssyn. En annan konsekvens är att sam-
hället inte öppnar sig för alla människors erfarenheter och kunskaper. Viktiga 
bidrag till samhällets utveckling går därmed förlorade. När människor inte ges 
möjlighet att mötas växer fördomarna och de negativa attityderna som i sin 
tur kan leda till diskriminering. Därför är det viktigt att arbeta för ökad till-
gänglighet till samhällets alla delar. Att alla människor har lika möjligheter att 
få del av sina rättigheter och att fullgöra sina skyldigheter är ytterst en fråga 
om demokrati (Fh, s 26, min kursivering). 

Citatet handlar om tillgänglighet och om den utestängning som är konse-

kvensen av bristande tillgänglighet. I citatet används uttrycken ”att riva hind-

ren”, ”en låst dörr” och ”att samhället inte öppnar sig”. Dessa uttryck ger 

tillgänglighet en fysisk form – tankarna leds till barriärer som bokstavligen 

hindrar personer med funktionsnedsättning från att komma in i samhället. 

Detta visar på ett tydligt sätt orättvisan i ett otillgängligt samhälle genom att 

ge den en konkret form.  

Vad som händer om förändring inte sker står att finna i citatets fortsätt-

ning: ”När människor inte ges möjlighet att mötas växer fördomarna och de 

negativa attityderna som i sin tur kan leda till diskriminering.” Konsekven-

serna av att inte agera för förändring i den önskade riktningen skapar en ond 

spiral, där den segregering som utestängingen skapar leder till att fördomar 

ökar vilket i sin tur leder till att utestängingen ökar. Innebörden i budskapet 

är att även ett icke-agerande kommer att leda till förändring. Stillastående är 

inte ett alternativ: antingen går vi framåt eller bakåt.  

Rubriken ”Att riva hindren” och formuleringen ”Därför är det viktigt att 

arbeta för ökad tillgänglighet” antyder att det behövs handling, det går inte 

att bara vänta på att ”dörren” låses upp. Förändring kräver arbete – metafo-

riskt kan man tänka sig att om dörren inte öppnas måste man slå in den utifrån.   

Metaforerna som liknar tillgänglighet vid fysiska barriärer antyder att det 

finns två kategorier – en kategori som är inkluderade, på insidan av den låsta 

dörren, och en annan som är utestängd.  Men i citatet pekar man inte ut nå-

gon som ansvarig för handlingen som lett till att dörren blivit låst, det finns 

ingen aktör som ”stängt” samhället. På så sätt blir inte kampen en strid mel-

lan de utestängda med funktionsnedsättning och de inkluderade. Kampens 

motpart är inte i människor utan döda ting – barriärer och låsta dörrar.  

En annan form av barriär är fördomar, som man menar är en orsak till då-

ligt bemötande och diskriminering. För att komma till rätta med detta pro-

blem behövs kunskap och information om vad funktionsnedsättning innebär 

och vilka värderingar som är de rätta: 

Bekämpa diskriminering 
Diskriminering innebär i det här sammanhanget att någon missgynnas på 
grund av sitt funktionshinder. Orsakerna kan vara fördomar, okunskap och 
omedvetenhet. Men orsakerna kan också vara likgiltighet, ovilja och avstånds-
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tagande. Att man på grund av ett funktionshinder behandlas sämre än andra är 
oacceptabelt. På olika sätt måste samhällets normer och värderingar bli tyd-
liga. Lagstiftning är en väg, vilket har införts på arbetslivsområdet genom la-
gen om förbud mot diskriminering. Mer information och ökade kunskaper är 
en annan nödvändig väg. Diskriminerande handlingar behöver inte ha diskri-
minerande avsikter. Men om människor blir utestängda eller missgynnas, di-
rekt eller indirekt, så måste detta bekämpas oavsett orsakerna (Fh, s 27). 

 

I det här citatet finns återigen endast en kategori utpekad – de missgynnade. 

Orsakerna – som kan vara fördomar, okunskap, omedvetenhet, likgiltighet, 

ovilja eller avståndstagare – lokaliseras inte hos någon viss aktör. Det finns 

också diskriminerande handlingar men inte heller de tycks tillhöra någon 

aktör. Fördomar får formerna av diskriminerande strukturer snarare än en-

skilda människors illvilja.  

När man på detta sätt frikopplar handlingar från aktörer, istället för att 

göra de människor som diskriminerar till motståndare i kampen mot utanför-

skapet, så blir det ”diskriminering” som fenomen som ska bekämpas.  

Funktionen av att peka ut tillstånd och handlingar, och inte aktörer, som 

det som måste bekämpas är att läsaren kan allieras med texten – vi har alla 

samma mål, ”vi” ska bekämpa och ”vi” ska riva hindren.  

Okunskapen kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser beroende på 

vilken position den okunnige innehar. Särskilt allvarliga konsekvenser får 

fördomar när de finns hos tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning, 

t.ex. inom socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. Om dessa 

personer inte ger korrekt bemötande pga. sina fördomar hotas rättigheterna 

för personer med funktionsnedsättning. Dessa personer bör därför utbildas, 

och utbildningen ska involvera personer med funktionsnedsättningar, vilket 

bland annat uttrycks som ”Funktionshindrades kompetens och erfarenheter 

bör tas tillvara i sådana sammanhang.” (Fh, s 94). I denna mening tillskrivs 

kategorin ”personer med funktionsnedsättning” egenskapen ”kompetens”. 

De görs till bärare av kunskap som andra, särskilt de i kategorin okunniga 

tjänstemän, behöver.  Här knyts också personer med funktionsnedsättning till 

arbetet för att förändra samhället. De görs till aktörer vars insatser behövs för 

att ändra deras egen situation. 

Genom att göra såväl otillgänglighet som dåligt bemötande till struktu-

rella problem, blir den kamp som ska föras inte en kamp mot andra männi-

skor utan mot hinder i samhället. På så sätt kan man söka en allians med 

läsaren. I problemrepresentationen finns inget ”vi mot dem” utan ett gemen-

samt ”vi” mot hindrande strukturer.  
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En kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och samhälls-

ekonomi 

En kamp förs inte bara mot något, den har också ett mål som man kämpar 

för. I funktionshinderspolitiken är dessa mål demokrati, mänskliga rättighet-

er och en bättre samhällsekonomi. Att göra funktionshinderspolitik till en 

kamp för dessa saker är också att länka funktionshindersfrågan till andra, 

möjligen mer erkända frågor, vars värde knappast ifrågasätts. Funktionshin-

derspolitik beskrivs som en demokratifråga:  

Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga – samhället måste byggas med 
insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläg-
gande behov och skall behandlas med samma respekt, att mångfald berikar, att 
varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. 
Det innebär konkret att alla skall ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma 
över sina liv och få sina önskemål respekterade. Personer med funktionshinder 
skall ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i samma sammanhang 
som andra. Alla skall ha lika möjligheter att ta del av information och att göra 
sig hörda. Alla skall också ha lika möjligheter och skyldigheter att bidra till 
samhällets utveckling (Fh, s 24). 

I detta citat menar man att funktionshinderspolitiken är en demokratisk fråga 

och man definierar också vad det innebär. Här är retoriken ovillkorlig: vi får 

veta vad som ”måste” göras och vilka rättigheter personer med funktions-

nedsättning ”skall ha”. I citatet används omväxlande ”alla människor”, ”alla” 

och ”personer med funktionshinder”. På så sätt länkas kategorin personer 

med funktionsnedsättning ihop med alla människor. Personer med funk-

tionsnedsättning ska inte behandlas på något särskilt sätt eller ha andra rät-

tigheter – det vi ska sträva mot är ett samhälle där alla behandlas lika.  

I slutet av citatet kommer man in på skyldigheter. På ett något paradoxalt 

sätt argumenterar man för att alla ska ha rätt att fullgöra sina skyldigheter. 

Vad dessa skyldigheter kan vara återkommer man till:  

De senaste åren har insikten om mångfaldens betydelse för tillväxten ökat. För 
att Sverige skall klara sig i den internationella konkurrensen och bibehålla väl-
färden måste alla resurser i landet tas till vara. Det är dålig samhällsekonomi 
att vissa grupper i samhället inte ges tillträde till arbetsmarknaden eller att de-
ras resurser inte kommer till nytta. En prioriterad uppgift för regeringen är 
därför att undanröja mekanismer, till exempel diskriminering, som hindrar 
människor från att bidra till tillväxt och produktion (Fh, s 25). 

I detta citat gör man funktionshinderspolitiken till en ekonomisk fråga ge-

nom att använda ord som tillväxt, internationell konkurrens, resurs, sam-

hällsekonomi, arbetsmarknad och produktion. Människor med och utan 

funktionsnedsättning likställs genom att de omtalas som landets ”resurser” 

som kommer samhället till nytta genom arbetets bidrag till tillväxt och pro-

duktion. Att en del av dessa resurser inte ”ges tillträde” och ”kommer till 
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nytta” är negativt för alla genom att det missgynnar samhällsekonomin. Till-

gänglighet är också en investering:  

Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Åtgärder för ökad till-
gänglighet ses alltför ofta enbart som kostnader och inte som en investering. 
Ökad tillgänglighet leder till bättre förutsättningar för människor med funkt-
ionshinder att studera, arbeta och klara det dagliga livet. Detta vinner såväl 
individen som samhället på (Fh, s 30). 

I detta citat talar man om tillgänglighet som en demokratifråga och en inves-

tering. Investeringen ska leda till att en större andel av personer med funk-

tionsnedsättning kommer att kunna ”studera, arbeta och klara det dagliga 

livet”. Underförstått säger man att om samhället är mer tillgängligt kan män-

niskor med funktionsnedsättning klara sig med mindre stöd från samhället 

och bidra till att öka samhällets resurser, istället för att enbart använda dem. 

De kan gå från att vara ”tärande” till att bli ”närande”. 

Äldrepolitik  

Utgångspunkten för handlingsplanen för äldrepolitiken är att Sverige står 

inför en dramatisk ökning av antalet och andelen äldre i befolkningen. Det 

huvudsakliga problemet är att detta kommer att medföra ett ökat tryck på en 

redan överbelastad äldreomsorg.  

Mål och åtgärder  

I handlingsplanen formuleras fyra mål för äldrepolitiken:  

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre skall – kunna leva ett aktivt 
liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag; – kunna åldras i trygghet 
och med bibehållet oberoende;  – bemötas med respekt samt – ha tillgång till 
god vård och omsorg (Ä, s 59). 

Som synes är ”tillgång till god vård och omsorg” ett av flera mål, men åtgär-

derna som ska leda mot dessa mål gäller i stort sett bara äldreomsorgen. Av 

de nio åtgärdspunkter som presenteras berör samtliga äldreomsorgen (Ä, s 

17-117), även om ett par av punkterna tangerar andra områden, som hälso-

förebyggande arbete eller forskning om äldres sociala situation. Åtgärderna 

består i att öka resurserna till äldreomsorgen, förbättra organisering och 

samverkan med andra vårdformer, utveckla nya former av omsorg som till 

exempel avlastning för närstående omsorgsgivare och rekrytera mer perso-

nal. Här anges också att det finns behov av att se över avgifterna för äldre-

omsorg, samt att utreda äldreomsorgens kvalitet och hur den ska kontrolleras.  
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En åldrande befolknings omsorgsbehov – äldrepolitikens 

representation av problem 

Äldrepolitiken är en berättelse om en befolkningskris. Sverige står inför en 

dramatisk ökning av såväl antalet som andelen äldre i befolkningen vilket 

kommer att påverka hela samhället, främst genom ett ökat tryck på en redan 

överbelastad äldreomsorg. Berättelsen inleds på detta sätt:  

Äldrepolitiken står inför en rad utmaningar. Kortsiktigt handlar det om att 
rätta till problem och brister inom äldreomsorgen som antingen uppkommit 
som en följd av den ekonomiska krisen eller i det ännu ej avslutade reform-
arbetet. Långsiktigt är det fråga om ingenting mindre än att ställa om hela 
samhället till en annan befolkningsstruktur med en betydligt större del av 
medborgarna i åldrarna över 65 år. Detta innebär i sig en ny syn på åldran-
det och på äldre människors roll som samhällsmedborgare (Ä, s 14). 

Citatet utgör det första stycket i kapitlet ”Inledning” i den nationella hand-

lingsplanen för äldrepolitiken. Här berättas om de problem som en åldrande 

befolkning medför. Det första och mest akuta problemet handlar om äldre-

omsorgen. Det andra problemet handlar om att ”ställa om hela samhället till 

en annan befolkningsstruktur”. Problemen framställs som opåverkbara fakta 

– utmaningen består i att hantera konsekvenserna av befolkningens åldrande 

snarare än att granska orsakerna till problemens uppkomst. Befolkningen åld-

ras och de problem som följer av detta är givna: vi måste rusta för framtiden! 

Det problem som dominerar handlingsplanen är hur vi ska hantera den 

åldrande befolkningens omsorgsbehov. Äldreomsorgen konstrueras i detta 

sammanhang både som ett ekonomiskt problem och en bristvara. 

Äldreomsorg som ekonomiskt problem  

Det ökande antalet äldre associeras till ökade behov av vård och omsorg. 

Detta medför kostnader som är en belastning för samhällsekonomin. Detta 

gör äldreomsorgen till ett ekonomiskt problem som måste lösas av andra 

delar av samhället.  Det citat som följer visar ett sätt att uttrycka detta:   

En god vård och omsorg för äldre är ett bärande element i välfärdssamhället. 
Äldreomsorgen och sjukvården är väl utbyggda men förutsättningarna för or-
ganisation, finansiering och utveckling av den offentliga vården och omsorgen 
har förändrats påtagligt under de senaste decennierna. Befolkningsutveckling-
en har skapat ökande vårdbehov samtidigt som den svaga samhällsekono-
miska utvecklingen gjort det allt svårare att finansiera dessa (Ä, s 66). 

I citatets första mening talar man om vård och omsorg för äldre som ett ”bä-

rande element”, inte bara för äldrepolitiken utan för hela välfärdssamhället. 

Att man inte bara talar om samhället utan just välfärdssamhället placerar in 

äldreomsorgen i ett sammanhang som handlar om att omfördela resurser för 
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att gemensamt finansiera vård och omsorg. Utan en offentlig omsorg har vi 

ingen välfärd utan snarare en nattväktarstat där var och en får ta hand om sig 

själv. Därefter konstaterar man att systemet för vård och omsorg finns på 

plats men att detta nu utmanas av ”ökande vårdbehov” och ”den svaga sam-

hällsekonomiska utvecklingen”. 

 I detta avsnitt betonar man å ena sidan vikten av vård och omsorg för 

äldre, å andra sidan lägger man in en brasklapp om att detta kostar och det är 

svåra tider. Detta ger en anvisning om att finansieringen av vård och omsorg 

står i relation till den samhällsekonomiska situationen i stort.  

Ett annat exempel på hur man sätter vård och omsorg för äldre i relation 

till andra samhällssektorer följer nedan:  

Den grundläggande förutsättningen för ett gott liv för äldre människor i vårt 
samhälle, både när det gäller ekonomisk trygghet och möjligheterna att er-
bjuda vård och omsorg av hög kvalitet, är en stabil samhällsekonomi. Rege-
ringens högst prioriterade uppgift blir därför också i detta sammanhang att 
stärka den ekonomiska tillväxten, bekämpa arbetslösheten och öka sysselsätt-
ningen (Ä, s 64). 

I detta citat gör man ett ”gott liv för äldre människor” beroende av samhälls-

ekonomin. Detta öppnar upp för att se äldres försörjning och tillgång till vård 

och omsorg som något som man kan förhandla om: om inte tillväxten stärks, 

arbetslösheten bekämpas och sysselsättningen ökar, så kan man inte garan-

tera det goda livet.  

Dessa exempel illustrerar hur äldreomsorgen placeras in i ett samhällse-

konomiskt sammanhang vilket drar uppmärksamheten till den ekonomiska 

aspekten av äldreomsorgen.  

Tillgång och efterfrågan – äldreomsorg som bristvara  

Parallellt med att diskutera hur omsorgen ska finansieras finns en diskussion 

om hur den ska tillhandhållas. Denna diskussion handlar dels om hur mycket 

omsorg som kommer behövas, dels om hur den ska kunna produceras.  

I dessa beskrivningar beskrivs äldreomsorg i kvantitativa termer, och som 

en vara som har en begränsad tillgång, och en stor efterfrågan.  

Beräkningen av efterfrågan på omsorg, dvs. hur mycket omsorg som 

kommer behövas i framtiden, görs utifrån antalet äldre och deras beräknade 

hjälpbehov utifrån undersökningar om levnadsvillkor och hälsotillstånd i 

olika åldrar. Dessa beräkningar presenteras i tabeller och grafer över andel 

och antal äldre i befolkningen, platser i hemtjänst och särskilt boende, antal 

personer som har hjälp och hur många timmar hjälp de har i månaden.  

I citaten som följer visas hur man talar om omsorg som något som produce-

ras och förbrukas, och hur man använder termer som hjälpvolym och hjälp-

timmar i sådana resonemang: 
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Den demografiska framskrivningen förutsätter oförändrad servicenivå, dvs. att 
antal, innehåll och kvalitet av de tjänster som ges per person i resp. ålders-
grupp är oförändrad. Detta innebär att man antar att omsorgsbehoven är kon-
stanta och att de skall tillgodoses i en oförändrad vårdstruktur, där ingen ök-
ning av produktivitet och effektivitet är möjlig (Ä, s 19). 
 
Beräkningar baserade på SCB statistik visar att den totala hjälpvolymen, i 
hjälptimmar räknat, inom hemtjänsten i kommunal och enskild regi för perso-
ner över 65 år ökade med 4,5 % under perioden 1988–1996 (Ä, s 35). 

Detta uppskattade behov beskrivs som problematiskt att tillgodose, dels på 

grund av att det kostar, dels på grund av att det inte finns tillräckligt många 

personer med rätt utbildning som vill arbeta inom äldreomsorgen. Personal-

omsättningen är hög, många är deltidsarbetande och sjukfrånvaron är hög. 

En stor andel av personalen befinner sig dessutom nära pensionsåldern. 

Denna personalbrist gör att man behöver nyrekrytera, vilket är svårt eftersom 

intresset för att jobba inom äldreomsorgen är lågt. Utöver dessa problem 

finns det många som arbetar utan, eller med otillräcklig, utbildning.  

 Omsorg blir därmed en begränsad resurs. Det finns en viss mängd insatser 

som ska distribueras till dem som behöver hjälp, och när mängden insatser är 

mindre än efterfrågan leder detta till att färre personer kan få omsorg:  

Utvecklingen inom den sociala hemtjänsten kännetecknas av en lägre service-
nivå och utarmning såtillvida att en tidigare mer generell tilldelning fått vika 
för en selektiv fördelning av insatserna (Ä, s 53). 

När de offentliga insatserna inte räcker till får de som behöver mer omsorg 

hämta den från annat håll. Omsorg som ges av anhöriga beskrivs som ett 

komplement till den omsorg som ges i offentlig regi:  

Ett komplement till offentligfinansierad omsorg är s.k. informell omsorg, dvs. 
vård, omsorg och hjälp som ges av anhöriga, grannar, vänner m fl. Det är väl-
bekant att den informella hjälpen inom äldreomsorgen har betydligt större om-
fattning än den formella, av kommunen organiserade (Ä, s 20). 

I detta citat blir närstående ytterligare en producent av omsorg som får rycka 

in när den offentliga inte räcker till.  

När omsorg liknas vid en bristvara och diskuteras som en kvantitet, blir 

konsekvensen att när efterfrågan överstiger tillgången stramas tilldelningen 

av omsorgsinsatser åt. Äldreomsorgspersonalen utgör här både en del av 

problemet och lösningen. Produktionen av omsorg begränsas av personal-

brist, men kan ökas om det finns mer personal.  
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Äldreomsorg som gemensamt ansvar 

Representationen av den åldrande befolkningen som äldrepolitikens problem 

riktar ljuset mot ökande omsorgsbehov och kostnader för dessa. För att alla 

gemensamt ska bidra till att lösa problemet, dvs. att finansiera äldreomsor-

gen med skattepengar, krävs en motivering som gör äldreomsorgen till ett 

problem som vi alla har ansvar för att lösa. För att betona det gemensamma 

ansvaret för äldreomsorgen beskriver man det som nödvändigt för ett gott 

samhälle:  

Ett gott samhälle för alla åldrar måste byggas på solidaritetens grund. Med ut-
gångspunkt i varje människas lika värde blir det gemensamma ansvarstagan-
det en sammanhållande kraft i samhället. Generationerna hålls samman av den 
övergripande uppgiften att ge varje människa möjligheter att leva ett gott liv. 
Det finns därför några självklara grundpelare i välfärdssamhället, en god start 
i livet för varje barn, vård och omsorg för sjuka och funktionshindrade samt 
en trygg ålderdom.  

Behoven ska styra 
Den gemensamma finansieringen av vård och omsorg är en naturlig följd av 
solidaritetens principer. Den är grunden för ett system där var och en får hjälp 
och stöd efter behov – oberoende av personlig ekonomi, social bakgrund, kön 
eller ålder (Ä, s 62). 

Detta citat börjar med ett påstående om att solidaritet är en förutsättning för 

ett gott samhälle. Solidariteten och det gemensamma ansvaret som följer av 

den beskrivs som ”en sammanhållande kraft” som håller samman genera-

tionerna. Här skapas ett ”vi” som sträcker sig över åldersgränser.  

Därefter kommer man till vad man kallar välfärdssamhällets ”grundpe-

lare” – ”en god start i livet för varje barn, vård och omsorg för sjuka och 

funktionshindrade samt en trygg ålderdom”. I detta citat listas tre situationer 

i livet där välfärdssamhället ska gå in och stödja: under barndomen, under 

sjukdom eller vid funktionsnedsättning samt under ålderdomen. Av dessa 

situationer utgörs två av livsfaser: barndom och ålderdom, medan den tredje 

situationen utgörs av sjukdom och funktionsnedsättning. Här skiljer man 

alltså mellan att behöva stöd för att man är sjuk, och att behöva stöd för att 

man är i en viss livsfas.  

I det följande stycket konkretiseras det gemensamma ansvaret för männi-

skor i dessa skeden i form av en gemensam finansiering av vård och omsorg. 

På detta sätt binds livsfaserna barndom och ålderdom till vård och omsorg. 

Utöver detta finns ytterligare en grupp som behöver vård och omsorg och det 

är (ålderslösa) sjuka och funktionshindrade. Denna sammanblandning av 

ålderdom och omsorgsbehov återkommer jag till i nästa kapitel.  

Till skillnad mot funktionshinderspolitikens argument att demokrati gyn-

nar alla genom att förbättra samhällsekonomin, kan man inte säga att solida-

ritet gynnar dem som inte behöver hjälp. Möjligtvis kan äldreomsorg vara 

gynnsamt på sikt, eftersom vi alla åldras, men främst är solidaritet ett mora-
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liskt argument – solidaritet är en del av det goda samhället. Men vad är då 

motsatsen till solidaritet, vad är det som kan hända om vi inte visar solidari-

tet med de utsatta grupperna?  I handlingsplanen för äldrepolitiken represen-

teras det icke-önskvärda, icke-solidariska, av ett samhälle där var och en får 

ta ansvar för sin egen vård, som i fortsättningen av ovanstående citat:  

Den gemensamma finansieringen av vård och omsorg är en naturlig följd av 
solidaritetens principer. Den är grunden för ett system där var och en får hjälp 
och stöd efter behov – oberoende av personlig ekonomi, social bakgrund, kön 
eller ålder. Den demokratiska styrningen är nödvändig för att utvecklingen av 
vård och omsorg sker i enlighet med allmänintresset och med hänsyn till sär-
skilt utsatta och röstsvaga grupper. Att helt låta marknadskrafterna styra till-
gången och fördelningen av vård och omsorg framstår som en orimlig lösning 
för de allra flesta i vårt land. Renodlade försäkringslösningar är inte förenliga 
med den solidaritetsidé, som är en av hörnstenarna i det svenska välfärdssam-
hället. De som har de största hälsoriskerna och vårdbehoven har ofta de lägsta 
inkomsterna. Försäkringspremier som sätts utifrån individens hälsorisker ute-
sluter solidarisk fördelning. I förlängningen skulle sådana system bryta sönder 
det gemensamma ansvaret och sammanhållningen i samhället (Ä, s 62). 

Återigen skapas en kedja av begrepp – gemensam finansiering, solidaritet, 

demokrati, vård och omsorg, allmännytta. Hotet som väntar om vi väljer en 

annan väg är marknadskrafter och försäkringslösningar.  

Sammanfattning och diskussion  

Det här kapitlet har behandlat äldre- och funktionshinderspolitiken som pro-

blemrepresentationer som kan betraktas som ett slags berättelser om sam-

hället: om hur det har varit förut, hur det är nu och hur framtiden kommer 

bli. Berättelserna har också en moralisk dimension som handlar om kollek-

tivt ansvar och om olika gruppers relationer till varandra.  

De olika politikområdenas berättelser skiljer sig från varandra på flera 

punkter. Jag ska nu jämföra berättelser, moment för moment, för att visa 

viktiga skillnader och åt vilket håll de leder, men först en kort rekapitulering.  

Äldrepolitikens problemrepresentation har jag benämnt som En åldrande 

befolknings omsorgsbehov. Handlingsplanen för äldrepolitiken tar sitt av-

stamp i att andelen (och antalet) äldre i befolkningen ökar och att detta 

kommer medföra konsekvenser för samhället i stort. Framförallt är det de 

åldrande personernas omsorgsbehov och vilka svårigheter detta kommer 

medföra i tillhandahållandet av och kostnader för äldreomsorg. För att moti-

vera att detta är en fråga samhället ska hantera gemensamt hänvisar man till 

plikt – att ta hand om utsatta grupper.  

Funktionshinderspolitikens problemrepresentation kallar jag Kampen mot 

utanförskapet. Denna representation handlar om hinder som orsakar utanför-

skapet och hur dessa ska åtgärdas. Att avlägsna dessa hinder är något alla 
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kommer att vinna på eftersom det både är en demokratisk och ekonomisk 

vinst.  

I funktionshinderspolitiken är problemet orsakat av faktorer utanför grup-

pen personer med funktionsnedsättning: olika former av otillgänglighet, 

diskriminerande strukturer osv. Det är ett problem vars orsaker kan avlägs-

nas och det är också det som är fokus för funktionshinderspolitiken. I äldre-

politiken inleds berättelsen med problemet att människor åldras. Det resulte-

rar i en berättelse om hur konsekvenserna av detta ska hanteras.  

De olika berättelserna innehåller olika förutsägelser om framtiden. I 

funktionshinderspolitiken finns en vision om en framtid som man strävar 

emot. Vägen till framtiden beskrivs som en väg bort från allt det negativa 

som finns idag, och ännu längre bort ifrån gamla, förlegade praktiker som 

funnits genom historien. För att uppnå målen krävs arbete: den funktionshin-

derspolitiska problemrepresentationen är en berättelse om en kamp där resul-

tat inte kommer utan ansträngning. 

Funktionshinderspolitiken präglas också av en ovillkorlig retorik. Retori-

ken i handlingsplanen för funktionshinderspolitiken struktureras av motsat-

ser. Det önskvärda ställs mot det icke-önskvärda som i begreppsparen öp-

pet/stängt samhälle, inkludering/exkludering, patient/medborgare, lika rät-

tigheter/diskriminering. På detta sätt blir de val vi står inför tydliga. Vi måste 

välja det önskvärda eller det icke-önskvärda, det finns inga mellanlägen och 

inga alternativa vägar att gå. Detta ger en betoning på utveckling, framsteg 

och rörelse. De politiska insatser som föreslås har en riktning, de ska leda 

från ett ställe till ett annat. 

I den äldrepolitiska berättelsen innehåller framtiden ett hot: det är i fram-

tiden som konsekvenserna av den åldrande befolkningen kommer att nå sin 

kulmen, och det vi måste göra nu är att förebereda oss för hur detta ska han-

teras. I denna föreberedelse är äldreomsorgen central, men det som står i 

centrum är inte dess kvalitet utan dess kvantitet. För att förbereda oss inför 

framtiden måste vi hitta sätt att öka äldreomsorgens volym för att få den att 

räcka till så många som möjligt. Detta begränsas dock av begränsad tillgång 

på både pengar och personal.  

I handlingsplanen för funktionshinderspolitiken finns en skeptisk inställ-

ning till frågor om hjälp då man menar att dessa frågor tidigare har haft för 

stor fokus. Till skillnad mot äldrepolitiken försöker man medvetet minska 

utrymmet för hjälpfrågor med hänvisning till att diskussioner om hjälp-

frågor tenderar att medföra att människor med funktionsnedsättning endast 

ses som sin funktionsnedsättning. Därmed hamnar problemet hos personen 

istället för hos samhället som är den rättmätiga ägaren. Fokus på hjälp är en 

del av det förflutna som vi ska lämna bakom oss när vi går ”från patient till 

medborgare”.  

På individnivå kan dock hjälp behövas och vara viktig, till exempel säger 

man att personlig assistans kan ha positiva effekter för den enskilde. Det är 
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således inte hjälpen i sig man tar avstånd från utan hjälp som funktionshin-

derpolitiskt problem.   

De olika problemrepresentationerna motiverar äldre- och funktionshin-

derspolitik som gemensamma problem på olika sätt. I äldrepolitiken görs 

äldreomsorg till en solidaritetsfråga, där man utgår ifrån att vi har ett gemen-

samt ansvar, en plikt att se till att det finns hjälp för dem som behöver. I 

funktionshinderspolitiken motiverar man det politiska områdets inriktning 

som en fråga om demokrati och medborgarskap, och man pekar också ut 

positiva effekter för hela samhället.  

Politikområdenas olika inriktningar återspeglas också i språkbruket. I 

äldrepolitiken återkommer ord som solidaritet, omvårdnad och omsorg. För 

den funktionshinderpolitiska vokabulären är demokrati, rättigheter, tillgäng-

lighet, medborgarskap och diskriminering nyckelord som återkommer. Dessa 

ord löper igenom texten och bildar ett raster varigenom de olika områdena 

betraktas. De problem som nämns får betydelse genom detta raster.  

Ytterligare ett sätt att belysa olikheter mellan områdenas utformning är att 

undersöka med vilken frekvens olika begrepp används i handlingsplanerna. 

Den översikt som presenteras i tabell 6.1 innehåller nyckelbegrepp för re-

spektive vokabulär.  

 
Tabell 6.1. Centrala begrepp inom handlingsplanerna för äldrepolitik re-

spektive funktionshinderspolitik  

 Funktionshinderspolitik Äldrepolitik 

Diskriminer* (-ing; -ande; -ad osv) 84 4 

Demokrati 34 5 

Rättighet* (-er; -s osv) 63 5 

Tillgänlig* (-het; -hets: -are osv) 364 20 

Medborgar* (-e; -skap osv) 38 8 

Stöd och service 49 424 

Solidari* (-sk; -tet osv) 1 12 

Omsorg  38 418 

Omvårdnad  425 57 

Anhörig/närstående 8 138 

Personal  29 156 

                                                      
24 Samtliga av dessa gånger handlar det om att man refererar till Lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade (LSS).  
25 Två av dessa gånger handlar det om omvårdnad av äldre.  
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Att räkna ord ger inte alltid en korrekt uppfattning av hur dominerande ett 

ämne eller tema är, till exempel används inte ordet solidaritet mer än 12 

gånger i äldrepolitiken och ändå är det ett centralt resonemang och en viktig 

del i den vokabulär som används. Denna sammanställning ger ändå en god 

uppfattning om hur centrala teman skiljer sig mellan politikområdena. Av 

tabellen framgår att frågan om hjälp (omsorg och omvårdnad) får betydligt 

större utrymme i äldrepolitiken än i funktionshinderspolitiken. Även ”perso-

nal” förekommer ofta i äldrepolitiken och oftast avser man då äldreomsorgs-

personal. Även anhöriga och närstående till äldre är en grupp som nämns i 

relation till äldreomsorg, ofta som givare av informell omsorg eller som de 

äldre hjälptagarnas språkrör i relation till äldreomsorgen. I funktionshin-

derspolitiken är tillgänglighet, diskriminering, rättighet och medborgarskap 

ord som återkommer och används betydligt mer än i äldrepolitiken.  

Båda politikområdena använder begrepp som är ”färdigkodade” eller im-

pregnerade med värden. Det finns en kulturell överenskommelse om att 

dessa saker är bra. Men det finns en viktig skillnad: solidaritet visas av plikt 

och av medkänsla med de svaga och utsatta. Det är något som vi gör för dem. 

Solidaritet innebär också att dela på det som finns, och finns det lite så får 

man lite.  

Demokrati och medborgarskap är ovillkorliga rättigheter. Det finns ingen 

öppning för att förhandla om dessa rättigheter, eller att hänvisa till att man 

inte har råd med åtgärder. I den funktionshinderspolitiska kampen allieras 

läsaren och personer med funktionsnedsättning i en gemensam kamp. 

Den kanske allra viktigaste skillnaden är ändå att funktionshinderspolitik 

gör samhället till ett problem för personer med funktionsnedsättning, medan 

äldrepolitiken gör äldre till ett problem för samhället.  
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7. Politikens målgrupper: Äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning 

I det föregående kapitlet behandlades de problemrepresentationer som for-

mar äldre- respektive funktionshinderspolitiken samt hur frågor om hjälp 

hanteras inom ramen för dessa. Representationerna av problem innefattar 

också vissa kunskaper om de grupper vars situation politiken ska förbättra. 

I detta andra kapitel som baseras på analysen av de två handlingsplanerna 

fokuserar jag på hur den grupp som respektive politikområde riktar sig till 

dvs. äldre personer och personer med funktionsnedsättning skildras. Den 

analytiska fokusen ligger på hur äldre personer och personer med funktions-

nedsättning konstrueras som särskilda kategorier, vilket vetande som för-

medlas om dem samt vad som skiljer dessa kategorier från normalbefolk-

ningen.  

Kapitlet är indelat i tre avsnitt – ett om äldre personer, ett om personer 

med funktionsnedsättning och en jämförande sammanfattning.  

Äldre i äldrepolitiken 

I den problemrepresentation som används i äldrepolitiken betraktas befolk-

ningens åldrande som en annalkande kris som vi måste förbereda oss på. I 

detta sammanhang blir det logiskt att kartlägga gruppen äldre för att närmare 

kunna utreda problemets omfattning. I äldrepolitiken kartläggs äldre som 

grupp: deras situation och roll i samhället, deltagande i kultur, samhälls- och 

föreningsliv, familjeliv, arbetsliv, ekonomiska förutsättningar, boendeförhål-

landen samt hälsa och funktionsförmåga.  

Kartläggningen etablerar äldre som en särskild grupp, som skiljer sig från 

andra grupper i samhället. I det här avsnittet ska jag redogöra för några kun-

skaper som förmedlas om gruppen äldre, och som har betydelse för hur poli-

tiken utformas.  

Äldres roll 

Äldre beskrivs som aktiva inom kultur och föreningsliv men det är framför-

allt i relation till familjen som de ges en konkret betydelse, eller roll. Citatet 

som följer är ett exempel på äldres betydelse för familjen:   
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Äldre personers betydelse för barn och barnbarn visas bland annat av att utby-
tet av såväl praktisk som ekonomisk hjälp i vårt land går mer i riktningen från 
de äldre än till. En viktig orsak till detta är givetvis det allmänna pensionssy-
stemet som gjort de äldre ekonomiskt oberoende. De äldre har också tid att 
rycka in med barnpassning i kritiska lägen och kan med stöd av sin livserfa-
renhet hjälpa till att lösa kriser av olika slag. Ofta är det de äldre, och där sär-
skilt kvinnorna, som håller ihop familjebanden. Äldre är också viktiga aktörer 
i föreningsliv och frivilligverksamhet (Ä, s 22). 

Detta citat visar hur äldre som kategori binds till familjen. Äldre får därmed 

kategorittillhörigheterna mormor/morfar eller pappa/mamma. Att knyta äldre 

till kategoriklustret familj kan vara en del i att skapa solidaritet – det är våra 

egna föräldrar eller far- och morföräldrar det handlar om. I relation till famil-

jen har äldre en särskild roll – de bidrar ekonomiskt, praktiskt och emotion-

ellt till familjens väl. Äldres livserfarenhet återkommer på andra ställen i 

handlingsplanen:  

I arbetslivet, i familjen, inom organisationer, i skolan, i den högre utbildning-
en och i det politiska livet behövs kunskaper om gångna tider, om kulturarvet 
och andra länders kulturer och om livet självt (Ä, s 60). 

 

Av detta citat framgår mer specifikt vad det är äldre kan bidra med: kun-

skaper om ”gångna tider”, ”kulturarvet” och ”livet självt”. Äldre tillskrivs 

alltså vissa egenskaper och kunskaper som är unika just för äldre. Livserfa-

renhet går till exempel inte att få utan att ha levt länge, och i den bemärkel-

sen kommer den som är äldre alltid att vara mer erfaren än den yngre. Sam-

tidigt förlägger man äldres kunskaper i det förflutna. Kunskap om gångna 

tider och kulturarv implicerar att den äldre själv har upplevt detta, det hand-

lar inte om någon som under lång tid studerat vårt kulturarv och därför har 

kunskap om det, utan om någon som själv upplevt kulturarvet innan det blev 

ett arv. På detta sätt blir äldre representanter för en gången tid med uppgift 

att vittna om den tid som flytt, och den uppgift de tilldelas är att förmedla 

traditioner till andra generationer.  

Ytterligare ett exempel på hur äldre betraktas i skenet av vad de har gjort 

tidigare i livet handlar om respekt:  

Äldre har värdefull livserfarenhet och har bidragit med viktiga insatser i ar-
betslivet och familjen. De som är yngre har anledning att visa äldre särskild 
respekt (Ä, s 61). 

  

I detta citat anges att äldre ska visas respekt för att de har livserfarenhet och 

för att de genom livet har bidragit i arbetsliv och familj. Detta definierar 

äldres värde idag utifrån deras förflutna, de ”har bidragit med viktiga insat-

ser i arbetslivet och familjen” (min kursivering). Av denna anledning ska 

yngre visa äldre respekt. Respekt blir här något äldre gjort sig förtjänta av, 

inte en ovillkorlig rättighet.  
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Äldre som grupp beskrivs som väl inkluderade i samhället:  

Att vara äldre idag innebär inte att man står utanför samhällslivet. Tvärtom är 
de flesta äldre aktiva högt upp i åren och utbildar sig, deltar i föreningslivet 
och reser. Det är väl känt att det är den äldre befolkningen och där framförallt 
kvinnorna som uppbär en stor del av kulturlivet. De allra flesta har nära kon-
takt med familj och vänner och utgör viktiga personer för yngre generationer. 
Många bidrar också med frivilliga insatser och är aktiva i det politiska livet. 
Här är dock pensionärerna klart underrepresenterade i förhållande till sin an-
del av befolkningen. I riksdagen sitter för närvarande endast fyra ledamöter i 
åldersgruppen 65–70 år. Ingen är över 70 år (Ä, s 21).   

 

Detta citat inleds med ett konstaterande av att äldre inte är utanför – de be-

finner sig i samhället och är aktiva. De aktiviteter som binds till kategorin är 

resande, utbildning, föreningsverksamhet och kulturell verksamhet vilket 

visar deras delaktighet i samhället. Äldre sägs vara politiskt aktiva, men 

underrepresenterade på riksdagsnivå. Detta hanteras inte som något proble-

matiskt utan konstateras som ett faktum. 

Äldres politiska inflytande återkommer på andra ställen i handlings-

planen. I de fall då man talar om äldre som politiska aktörer finns en tydlig 

gräns för hur långt äldres inflytande ska sträcka sig. Detta gäller såväl en-

skilda äldre som pensionärsorganisationer:  

Den enskilde skall ha inflytande i samhället som boende, patient, mottagare av 
hemtjänst eller i andra sammanhang. Äldre bör finnas representerade bland 
förtroendevalda i kommuner, landsting och riksdag. Pensionärsorganisation-
ernas möjlighet att medverka i processen inför beslut i kommuner och lands-
ting som rör äldres förhållanden skall tas tillvara (Ä, s 60). 
 
Många av de förändringar och reformer som genomförs av politiska försam-
lingar på central, regional och lokal nivå berör äldre personer i högre grad än 
andra grupper. Det gäller t.ex. utformningen av äldre- och handikappomsor-
gerna, sjukvården, vissa boendefrågor, samt kommunikationer, bl.a. färdtjänst. 
Äldre personer är dock många gånger underrepresenterade i de politiska för-
samlingar som fattar beslut i dessa frågor. Det är viktigt att äldre i samhället 
tillförsäkras möjligheter att få inflytande över frågor som berör dem. På den 
centrala nivån sker sedan år 1991 regelbundna överläggningar mellan rege-
ringen och företrädare för pensionärsorganisationerna i frågor som är av sär-
skild vikt för äldre personer (Ä, s 78). 

 

Dessa citat belyser hur äldres inflytande begränsas till att gälla frågor som 

”rör äldres förhållanden” eller ”frågor som är av särskild vikt för äldre per-

soner”. Av de exempel på vad som kan utgöra sådana särskilda frågor fram-

går att de är relaterade till vård- och omsorgsområdet.  På detta sätt begrän-

sas äldres inflytande i samhället till att endast gälla vissa av samhällets arenor.  

Generellt beskrivs alltså äldre som aktiva och delaktiga, men det finns en 

grupp äldre som behöver omsorg:  
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En likaledes generell beskrivning av äldre människors levnadsförhållanden 
och livssituation visar en övervägande ljus bild. De flesta behåller hälsan högt 
upp i åren, är aktiva, vitala och väl integrerade i familjekretsen och i samhälls-
livet. Precis som i alla andra åldersgrupper är de individuella skillnaderna 
bland de äldre mycket större än de mellan olika grupper. Också detta själv-
klara konstaterande måste vara en utgångspunkt för den framtida äldrepoliti-
ken. Det finns lika många livsberättelser och sätt att anpassa sig till åldrandet 
som det finns individer. En mindre grupp äldre använder en stor andel av de 
samlade vårdresurserna, många har endast behov av omsorg och vård i be-
gränsad omfattning och flertalet klarar sig helt utan hjälp och stöd från sam-
hället (Ä, s 21). 

 

I det här citatet tar man fasta på äldres välmående – såväl deras hälsa som 

situationen i övrigt. Kategorin äldre beskrivs som aktiva, vitala och integre-

rade. Därefter konstaterar man att det finns en grupp som behöver vård och 

omsorg. Den sista meningen konstaterar att ”flertalet klarar sig helt utan 

hjälp och stöd från samhället”. I funktionshinderspolitiken är samma påstå-

ende – att det endast är ett fåtal av alla med funktionsnedsättningar som be-

höver hjälp – ett argument för att inte göra hjälp till ett funktionshinderspoli-

tiskt problem. I äldrepolitiken står, som vi har sett, omsorgen i centrum, trots 

att långt ifrån alla äldre behöver hjälp. Detta visar på problemrepresentation-

ernas kraft och hur kunskap får olika betydelse beroende på hur den ramas in. 

Genom att man genomgående beskriver äldres situation som oproblema-

tisk motiverar man att politiken fokuserar på äldreomsorg. Till skillnad mot 

personer med funktionsnedsättning befinner sig inte äldre utanför samhället 

och är inte någon marginaliserad grupp, utan det enda problemet för äldre är 

den ohälsa som följer med åldrandet.   

Äldres ohälsa  

När kartläggningen fokuserar på äldres ohälsa förmedlas en annan bild av 

gruppen äldre, som står i kontrast till att äldre är friska, vitala och delaktiga i 

samhällslivet:  

Hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste långvariga sjukdomarna när man 
uppnått pensionsåldern, både bland män och kvinnor. I Socialstyrelsens ovan 
nämnda studie redovisas symptom och besvär hos personer över 75 år under 
de senaste tre månaderna. De vanligaste problemen är trötthet närmast följt av 
ont i benen, ledbesvär, ryggont och gångproblem. Vissa av dessa besvär inne-
bär inskränkningar i rörlighet och förflyttning (Ä, s 31). 

 

Den bild som framträder i det ovanstående citatet är inte särskilt ljus. Denna 

bild förstärks av ett flertal liknande, detaljerade redogörelser för hur många 

som bryter höften, har svårt att gå i trappor, vilka de vanligaste sjukdomarna 

är etc. Antalet sjuka äldre sägs dessutom blir fler och fler, dessutom ökar 
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individens ohälsa ju äldre denne blir vilket förmedlas i den korta sekvens 

som följer:   

Äldre människor med en eller flera kroniska sjukdomar blir vanligare. Med 
åldern ökande ohälsoproblem gör att äldre personer tar anspråk på en stor del 
av hälso- och sjukvårdens resurser (Ä, s 37).  
 

Konstaterandet att ohälsa ökar med åldern gör ohälsa till en naturlig och 

oundviklig del av åldrandet. Ohälsa bland äldre verkar vara så vanligt att 

man har svårt att urskilja mellan vad som är normalt åldrande och vad som 

är sjukdomar hos äldre människor:  

En förbättrad kunskap om det friska åldrandet är viktig för att kunna skilja 
hälsa och sjukdom åt i de högre åldersgrupperna. Det finns en väl dokumente-
rad kunskap om vanliga sjukdomar, besvär och funktionshinder bland äldre 
(Ä, s 115). 

 

Formuleringen ”att kunna skilja hälsa och sjukdom åt” antyder att hälsa inte 

behöver innebära frånvaro av det man kallar ”vanliga sjukdomar, besvär och 

funktionshinder” när man än äldre. 

De sjukdomar och funktionsnedsättningar som är vanliga bland äldre be-

traktas inte längre som sjukdomar och funktionsnedsättningar eftersom de 

ses som en del i det normala åldrandet. Att beskriva sjukdomar som vanligt 

förekommande hos äldre är ett sätt att få sjukdom att se ut som ett normalt 

tillstånd. En sjukdom är ett tillstånd som avviker från att vara frisk eller vid 

god hälsa vilket vanligtvis är det ”normala” tillståndet för människor. När 

man i äldrepolitiken framställer ohälsa som ”vanlig” upphör sjukdomar att 

avvika från det som är normalt. På detta sätt upphör sjukdomar att betraktas 

som just sjukdomar. Istället talar man om besvär och bekymmer:   

Nedsatt rörlighet var också avsevärt mycket vanligare bland de äldsta – hälf-
ten av de äldsta kvinnorna och fyra av tio av de äldsta männen kunde inte gå i 
trappor (Ä, s 32). 
 
…kunna stiga upp och gå till sängs, att klä sig själv, att gå på toaletten och 
tvätta sig själv. Andelen växer, som man kan vänta, med stigande ålder och är 
något högre för kvinnor än för män. Det vanligaste bekymret var att man inte 
klarade att bada eller duscha (Ä, s 32). 

 

Trots att det i dessa exempel handlar om så pass omfattande begränsningar i 

det vardagliga livet som att inte kunna gå i trappor, klä sig eller gå på toalet-

ten benämns detta inte som sjukdomar eller funktionsnedsättningar utan som 

besvär eller bekymmer. Detta får som effekt att allvaret i dessa problem to-

nas ner.  

Normaliseringen av sjukdomar och funktionsnedsättningar hos äldre går 

ibland så långt att man tillskriver hela gruppen äldre hjälpbehov:  
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…socialtjänstens ansvar för att genom stöd och avlösning underlätta för när-
stående som vårdar långvarigt sjuka, äldre och människor med funktionshin-
der (Ä, s 111). 

 

I detta exempel radar man upp grupper som kan vårdas av anhöriga. De 

grupper som nämns är sjuka, äldre och människor med funktionshinder. Att 

vara äldre likställs med att vara i behov av hjälp samtidigt som man skiljer 

mellan äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt som 

åldrandet förknippas med att bli sjuk och få funktionsnedsättningar är det 

alltså viktigt att hålla isär åldrandet från funktionsnedsättning i allmänhet. 

Termen funktionsnedsättning är förbehållen tillstånd som inte anses ingå i 

det naturliga åldrandet. Att man undviker denna term i äldrepolitiken kan ha 

att göra med att funktionsnedsättning dels är en administrativ kategori som 

berättigar till annan hjälp än vad äldre har rätt till, dels tillhör funktionsned-

sättning/funktionshinder en annan diskurs. Vid ett av få tillfällen man talar 

om äldre med funktionsnedsättning blir detta tydligt:  

För att äldre personer skall kunna leva ett oberoende liv – även med omfat-
tande funktionshinder – måste samhället vara tillgängligt för alla och det 
måste finnas en social bostadspolitik, som tar hänsyn också till äldres sär-
skilda behov (Ä, s 14). 

 

I detta exempel går man utanför den diskurs som handlar om omsorg. Istället 

tangerar man en funktionshindersdiskurs som handlar om tillgänglighet och 

oberoende. Detta är dock bara ett kort inslag i texten. Efter det går man över 

till att prata om bostadspolitik och de äldres ”särskilda behov” och uppdel-

ningen av ålder och funktionsnedsättning återkommer.  

Att normalisera äldres ohälsa är ett sätt att visa på att äldres hjälpbehov är 

naturliga och oundvikliga. Åldrandet framstår som en biologisk process som 

är frikopplad från social påverkan.  

Beskrivningar av äldres fysiska och psykiska hälsa delas upp på kvinnor 

och män:  

Kvinnor i alla åldrar har psykiska besvär som bl.a. ängslan, oro och ångest i 
betydligt större omfattning än män, så också bland äldre. Högst självmordstal 
har gruppen män över 75 år (Ä, s 31).  
 
Cirka 20 000 personer opereras årligen för höftfrakturer. Av dessa är tre fjär-
dedelar kvinnor vilket förklaras dels av en ökande andel kvinnor i de högre 
åldrarna, dels av större skelettskörhet hos kvinnor. Medelåldern vid höftfrak-
tur ligger nära 80 år och vid 90 års ålder har nästan varannan kvinna haft en 
höftfraktur (Ä, s 38). 

Kön får här funktionen av en biologisk faktor som kan påverka hur den 

ohälsa som kommer med åldern yttrar sig. Skillnader mellan könen blir på 

detta sätt en del i det naturliga åldrandet. 
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Äldres omsorgsbehov  

I problemrepresentationen som äldrepolitiken vilar på är hjälp en bristvara. 

Detta drar uppmärksamheten till kostnaderna för att tillhandahålla hjälp, 

samt bristen på personer som vill arbeta inom äldreomsorgen. I den äldre-

politiska handlingsplanen finns även inslag som diskuterar hjälp till äldre 

som praktik, och då i termer av vad bra hjälp innehåller. Dessa beskrivningar 

förmedlar också kunskaper om vad äldre hjälpmottagare behöver. Det föl-

jande citatet är en del av ett avsnitt som handlar om vad äldre och deras an-

höriga upplever som brister i omsorgen:  

Många berättelser handlar om bristen på innehåll i dagen, om önskan att få 
’guldkanter i tillvaron’, om att få sina andliga behov tillgodosedda. Känslor av 
ensamhet, sorg, rädsla och hemlängtan behöver ett förstående gensvar liksom 
det är viktigt att kunna dela glädje, omtanke och trevliga minnen med någon. 
En god personlig omvårdnad är att se ’till både kroppens och själens behov’ 
(Ä, s 55). 

Det här citatet beskriver vad som kan vara brister i omsorgen och vad som 

behövs för god omsorg. Genom uttryck som ”innehåll i dagen”, ”guldkanter 

i tillvaron” och ”andliga behov” görs omsorg till något som går utöver 

kroppsliga behov, vilket också visas i den sista meningen där ”kroppens och 

själens behov” binds samman till en enhet. På detta sätt görs bra hjälp för 

äldre människor till en verksamhet som både syftar till att möta kroppsliga 

och emotionella behov.  

 I citatet finns inga synliga aktörer men eftersom citatet handlar om äldre-

omsorg så är det underförstått anställd personal som ska utföra de aktiviteter 

som beskrivs. Dessa aktiviteter är: ”förstående gensvar”, ”dela glädje, om-

tanke och trevliga minnen” samt att ”se till kroppens och själens behov”. De 

äldre hjälpmottagarna tillskrivs egenskaper som ensamma, rädda och uttrå-

kade. När dessa kategorier ställs i relation till varandra blir det tydligt att 

hjälpgivarna är de aktiva, och hjälpmottagarna passiva. Det är hjälpgivare 

som utför handlingar och som också har förmåga att avgöra – att ”se” – de 

äldres behov och i förlängningen vad som bör göras för att möta behoven. 

De äldre hjälpmottagarna blir framförallt mottagare av hjälpgivarnas 

handlingar. Ytterligare en aspekt i detta citat är att äldres hjälpbehov besk-

rivs som en sammanhängande helhet av andliga, fysiska, sociala och emot-

ionella behov vilket skapar en bild av att fysiska behov alltid leder till andra 

behov.  

 På andra ställen i handlingsplanen betonas att äldreomsorgspersonal även 

ska ha formella kvalifikationer men när praktiken beskrivs är det personalens 

emotionella eller sociala förmåga som hålls fram.  

Den rätta hjälpen till äldre är kopplad till hemmet som plats vilket synlig-

görs i de följande citaten:  
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Som framgått av det föregående har det under 1990-talet skett stora föränd-
ringar inom vården och omsorgen om de vårdbehövande äldre. Vård på sjuk-
hus och institutionsliknande miljö har ersatts av vård i det egna hemmet eller 
i särskilt boende under hemliknande former. Genom förändringarna har också 
vårdpersonalens uppgifter och arbetssituation för ändrats i mycket hög grad. 
Personalen har ställts inför helt nya krav, som man inte alltid har varit utbild-
ningsmässigt förberedd för. Behovet av samverkan mellan olika ansvarsområ-
den har ökat starkt. Omställningen från vård i institutionsmiljö till en mer öp-
pen vård och omsorg på äldre människors egna villkor har inte alltid gått 
friktionsfritt. Till detta kommer att resursbristen ofta tvingat fram hårda priori-
teringar när det gäller hur insatserna skall fördelas (Ä, s 48-49, min kursivering). 

I detta citat skildras en utveckling av hjälpen till äldre personer. Denna ut-

veckling beskrivs inledningsvis som ett skifte av plats; man har gått från 

sjukhus och institutionella miljöer till hemmet eller åtminstone hemliknande 

miljöer. Lite längre fram, kontrasteras ”institutionsmiljö” med ”en mer öp-

pen vård och omsorg på äldre människors egna villkor”. Därigenom knyts 

hemmet som plats till hjälp med ett mer önskvärt innehåll. Institutionen som 

plats binds till det som inte är önskvärt, både genom att den förläggs i dåti-

den, det tillstånd som fanns innan förändringen kom, men också för att den 

blir motsatsen till dagens hjälp som är öppen och på hjälpmottagarnas vill-

kor. Ett till exempel på detta följer:  

Regeringen vill understryka att Ädel-reformens intentioner fortfarande står 
sig. Betoningen av sociala aspekter och att stödja det friska hos dem som be-
höver vård och omsorg är riktig. Fortfarande finns det inslag i framför allt 
sjukhemsvården där gamla sjukhustraditioner lever kvar (Ä, s 66). 

I denna textsekvens anger man vad som, enligt regeringen, är den rätta for-

men av hjälp nämligen att betona ”sociala aspekter” och ”stödja det friska”. 

Genom formuleringen ”Fortfarande finns det inslag /…/ där gamla sjukhus-

traditioner finns kvar.” görs det institutionella återigen till det som är förle-

gat och som innehåller motsatsen till den hjälp som är önskvärd.  

 Även i funktionshinderspolitiken representerar institutionen en icke-

önskvärd behandling av personer med hjälpbehov. En skillnad är dock att i 

äldrepolitiken beskrivs utvecklingen från institution till hem som något som 

bara har skett, medan det i funktionshinderspolitiken beskrivs som en del av 

en kamp som drivits av aktörer utanför den parlamentariska politiken.  

 Äldres behov av omsorg skildras genom beskrivningar av vad som är god 

eller till och med ideal hjälp. I dessa beskrivningar är det framförallt perso-

nalens handlingar och förmågor som synliggörs. Ytterligare en dimension av 

detta är de behov som hjälpgivarna ska fylla - att trösta, dela minnen, möta 

själsliga behov och visa omtanke - är behov som förutsätter en relation mel-

lan den som ger och den som behöver hjälpen. Att detta också ska ske i 

hjälpmottagarens hem gör att relationen, såsom den skildras i handlings-
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planen, påminner om relationer som finns mellan medlemmar i en familj – 

men den ska utföras av avlönad personal.  

Hjälp som utförs av familjemedlemmar framställs nämligen som mindre 

önskvärd, inte för att den skulle vara sämre för den äldre utan på grund av att 

den belastning den utgör för hjälpgivaren. Låt oss betrakta två exempel på 

hur hjälp som utförs av anhöriga beskrivs26:  

Den informella omsorgen om närstående anhöriga bärs i stor utsträckning upp 
av de äldre själva – och där i första hand kvinnorna. Undersökningar har upp-
skattat att denna omsorg till sin volym är minst två gånger större än den for-
mella, av samhället organiserade. Åtminstone hälften av all denna verksamhet 
utförs av personer som själva är äldre (SOU 1983:64). Vanligen är det fråga 
om maka eller make. Denna insats, som många gånger utförs i det tysta och 
med litet stöd från samhällets sida, har mycket stor samhällsekonomisk bety-
delse. Inte sällan är den mycket betungande och innebär mycket stora in-
skränkningar i möjligheten att kunna leva ett eget liv (Ä, s 21). 

I detta citat beskrivs anhörigas hjälp till äldre som en börda för hjälpgivarna 

genom uttryck som ”bärs upp” och ”betungande”. En orsak till att denna 

uppgift blir så tung är att den utförs ”med litet stöd från samhällets sida”.  

Samtidigt synliggörs denna omsorg som viktig och omfattande – två gånger 

så stor som den samhälleligt organiserade hjälpen. Hur hjälpmottagaren själv 

upplever situationen uppmärksammas inte.  

I ett annat citat handlar anhörigomsorgen om en särskild kategori äldre, 

nämligen äldre som inte är födda i Sverige:  

Många äldre invandrare kommer från länder med andra familjeformer än den 
svenska. Det är ofta svårt att omsätta dessa former i det svenska samhället och 
resultatet kan då bli rollproblem och växande konflikter. Den äldre generat-
ionen kan ibland finna sig nedvärderad genom att de har sämre kunskaper än 
de yngre om det svenska samhället. Traditionellt lägger äldreomsorgen en 
tung börda på de yngre kvinnorna i dessa familjer och det kan då uppkomma 
tvister när dessa känner sig beskurna i sina möjligheter att arbeta eller studera 
(Ä, s 22-23). 

I denna sekvens, när beskrivningen av anhörigomsorg handlar om ”äldre 

invandrare” finns flera skillnader mot hur anhörigomsorg av och för (under-

förstått) svenska äldre skildras. Att anhörigomsorg är en börda för hjälpgiva-

ren är lika i båda fallen – men orsaken till situationen skiljer sig. I fallet med 

den (underförstått svenska) äldre makan är bördan främst orsakad av sam-

hällets bristande stöd, men när hjälpmottagaren är en ”äldre invandrare” är 

den orsakad av familjeformer och traditioner. Det som fallerar här är således 

inte avsaknaden av formell hjälp utan ”invandrarnas” syn på äldreomsorg.  

                                                      
26 Den resterande delen av detta avsnitt bygger på kapitlet Betydelser av kön och etnicitet i 

äldre- och handikappolitik som publicerades i antalogin Genus i omsorgens vardag (Gunnars-

son & Szebehely, 2009). 
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Ytterligare en skillnad är att endast den omsorg som utförs av personer som 

själva är äldre beskrivs som samhällsekonomiskt ”nyttig”. Den hjälp som 

utförs av den yngre dottern till invandrade äldre, beskrivs snarare som ett 

hinder för hjälpgivarens deltagande i samhället. Informell omsorg och ar-

bete/studier framstår som ömsesidigt uteslutande alternativ, omöjliga att 

kombinera.  

Etnicitet nämns sällan i handlingsplanen för äldrepolitiken, men i de fall 

man gör det så är det för att visa en skillnad mellan svenskfödda och invand-

rade äldre, och oftast i relation till hjälp, till exempel som i följande citat:  

De grupper som invandrat på senare tid kommer i stor utsträckning från län-
der, där omsorgen om vårdbehövande äldre anhöriga skötts inom familjens 
ram. I och med integreringen i det svenska samhället förändras förutsättning-
arna för omsorg inom familjen och det uppstår i stället ett behov av kommunal 
äldreomsorg. Genom att de personer i dessa grupper, som är i behov av stöd 
och hjälp, ofta är anhöriginvandrare, som kommit till Sverige vid relativt hög 
ålder och har begränsade kunskaper i svenska språket, krävs här särskilda in-
satser. /…/ Kommunerna bör vidare eftersträva tvåspråkig personal i dessa 
verksamheter och personalen bör ges en utbildning för att öka förståelsen för 
de gamlas kulturella behov och önskemål (Ä, s 47).  

För att man ska kunna hantera den grupp äldre invandrare som beskrivs i 

handlingsplanen krävs att äldreomsorgen förändras. I talet om äldreomsor-

gen utgår man från att äldre invandrare inte bara skiljer sig från svenska 

äldre genom språket, utan även i ”kulturella önskemål”. Denna olikhet är 

något som personalen behöver extra utbildning för att hantera. I handlings-

planen för äldrepolitiken är sinnebilden för den äldre invandraren en extra 

resurskrävande person som genom språk och kultur skiljer sig mycket från 

dem som kategoriseras som vanliga svenska äldre.  

Personer med funktionsnedsättning i funktionshinders-

politiken 

I fokus för handlingsplanen för funktionshinderspolitiken står samhället och 

hur det hindrar människor med funktionsnedsättning. Själva gruppen männi-

skor med funktionsnedsättning beskrivs inte ”som grupp” i termer av hälsa, 

ekonomiskt situation, vilka funktionsnedsättningar som är vanligast, vad 

som orsakar dem osv. Viss information om gruppen får man dock indirekt, 

genom beskrivningar av de största problemen för gruppen och genom att 

olika funktionsnedsättningar nämns för att illustrera olika problem.   

De största problemen för människor med funktionsnedsättning sägs vara 

bristande tillgänglighet och brister i bemötande. När man talar om fysisk 

tillgänglighet riktar man sig ofta till människor med rörelsenedsättningar. 

Ofta är det underförstått som i formuleringen: ”Även i nya lokaler är det 
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vanligt att det förekommer brister, främst i utformningen av detaljer. Det 

kan gälla t.ex. placeringen av dörröppnare och i utformningen av toalet-

tutrymmen.”(Fh, s 40), men det kan även uttryckas explicit som i formule-

ringen: ”…att bära en rörelsehindrad upp för trapporna är exempel på till-

gänglighet som inte ger lika möjligheter” (Fh, s 26-27). När tillgänglighet 

handlar om information är det främst människor med syn- och/eller hörsel-

nedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som nämns.  

När det gäller bemötandefrågor exemplifierar man även med funktions-

nedsättning som inte syns: 

Tillgänglighet till lokaler och verksamhet kan betyda att allergiker får ökade 
möjligheter att röra sig fritt i olika miljöer. Frågor om bemötande har stor be-
tydelse t.ex. för personer med psykiskt funktionshinder liksom för mag- och 
tarmsjuka, njursjuka, hjärtsjuka och andra med kroniska sjukdomar (Fh, s 29-
30). 

I detta textutdrag ger man exempel på funktionsnedsättningar som inte syns, 

såsom mag- och tarmsjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Genom 

att man i denna lista nämner ett antal vitt skilda funktionsnedsättningar blir 

det svårare att ringa in gruppen människor med funktionsnedsättning. Grän-

serna för vad som är en funktionsnedsättning blir otydliga genom att man 

använder till exempel allergier, som dels är vanligt förekommande, dels kan 

ha olika svårighetsgrad.   

De vanligast förekommande exemplen på funktionsnedsättningar är rörel-

sehinder, blindhet/synskada samt dövhet/hörselskada. Psykisk funktionsned-

sättning och utvecklingsstörning nämns mer sällan och diskuteras på ett an-

nat sätt. Frekvenserna av hur många gånger man nämner olika funktionsned-

sättningar synliggörs i nedanstående tabell:  
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Tabell 7.1. Funktionsnedsättningar nämnda i handlingsplanen för funktions-
hinderspolitiken 

Rörelsehind* (-er; -rad) 29 

Rullstols* (-buren; -burna; -bunden; -bundna) 8 

Blind/synskada* (-d; -de)/nedsatt syn 36 

Döv/ hörselskada* (-d; -de)/nedsatt hörsel 33 

Dövblind* (-a) 13 

Utvecklingsstör*(-d; -da; -ning) 14 

Psykiskt funktionshind* (-er; -rad; -rade) 7 

 

Av tabellen framgår att fysiska funktionsnedsättningar som rörelsehinder, 

blindhet/synskada/och dövhet/hörselskada nämns mer än dubbelt så många 

gånger som utvecklingsstörning och nästan fem gånger oftare än psykisk 

funktionsnedsättning. Räknar man med dövblinda och rullstolsburna/bundna 

blir skillnaden ännu större. Det är dock inte endast antalet omnämningar som 

skiljer sig, utan även var i texten olika funktionsnedsättning nämns, och på 

vilket sätt.  

Utvecklingsstörning nämns dels i historiebeskrivningen som en grupp 

som behöver anpassad utbildning till exempel i form av lättlästa texter eller 

Särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda), dels när man talar om bi-

drag som kan gå till olika utbildningsinstanser för att de ska ta emot männi-

skor med utvecklingsstörning.  

Psykisk funktionsnedsättning nämns två gånger i en genomgång av funk-

tionshinderspolitisk historia och två gånger i listor över olika funktionsned-

sättningar. De övriga tre gångerna beskrivs kategorin människor med psy-

kisk funktionsnedsättning i relation till särskilda stödåtgärder – personligt 

ombud för psykiskt funktionshindrade personer samt speciella arbetsmark-

nadsåtgärder. I beskrivningen av det personliga ombudets funktion tillskriver 

man även människor med psykisk funktionsnedsättning vissa behov:  

Många personer med funktionshinder har svårt att hävda sig i mötet med olika 
myndigheter och andra offentliga organ. Det krävs oftast att vederbörande kan 
tala för sig och stå på sig. Många vänder sig till anhöriga eller brukarorgani-
sationer för att få stöd i en sådan situation. Stöd kan också fås i andra former. 
I t.ex. förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs i 9 § att den som för talan i ett 
ärende får anlita ombud eller biträde. I 11 kap. föräldrabalken meddelas före-
skrifter om god man och förvaltare. Det finns också möjlighet att få en kon-
taktperson. 
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I samband med 1995 års psykiatrireform genomfördes försöksverksamhet 
med s.k. personligt ombud. Centrala uppgifter för ombuden har varit att före-
träda och bistå den enskilde i kontakterna med vård- och omsorgsgivare och 
att samordna insatserna. Ombuden har också arbetat med frågor som berört 
sociala relationer, boende, arbete eller daglig verksamhet. Socialstyrelsen har i 
sin uppföljning av reformen konstaterat att försöksverksamheten fallit väl ut 
och rekommenderar att verksamheten utvidgas till att gälla hela landet (Fh, s 
91). 

 

Citatet inleds med ett allmänt påstående om bemötande, där man menar att 

gruppen människor med funktionsnedsättning i allmänhet ”har svårt att 

hävda sig” i mötet med myndigheter och att man måste kunna ”tala för sig”. 

Därefter beskrivs vad människor med funktionsnedsättning generellt gör: de 

tar hjälp av anhöriga eller brukarorganisationer. Så småningom kommer man 

in på insatsen personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. Nu handlar 

det inte enbart om myndigheternas bemötande. Personliga ombud kan före-

träda vid kontakter med myndigheter och vård- och omsorgsgivare, men 

också samordna kontakter och ge stöd i sociala relationer, boende, arbete och 

daglig verksamhet. Detta implicerar att personer med psykisk funktionsned-

sättning har behov av hjälp och stöd från flera olika håll, och att de utöver 

detta har behov av en särskild insats som samordnar dessa insatser samt yt-

terligare behov av hjälp i vardagen. På detta sätt konstrueras personer med 

psykisk funktionsnedsättning som en grupp som inte bara hindras av ”exter-

na” faktorer utan som även har hjälpbehov orsakade av sin funktionsnedsätt-

ning. Därmed framträder psykisk funktionsnedsättning som något som skil-

jer sig från andra funktionsnedsättningar. 

I handlingsplanen för funktionhinderpolitiken framträder en schablonbild 

av en person vars funktionsnedsättning ”är enbart en aspekt av personen” 

(Fh, s 73). Denna schablon smälter in i berättelsen om hur samhället hindrar 

människor med funktionsnedsättning från att delta i samhället och utöva sitt 

medborgarskap. För människor vars funktionsnedsättning inte är förlagd till 

kroppen blir logiken inte lika självklar eftersom deras hinder inte lika tydligt 

konstrueras som orsakade av samhällets felaktiga utformning. Genom att 

inte ge lika stort utrymme till dessa grupper utmanas inte bilden av det hind-

rande samhället. 

Genom att inte ge en samlad beskrivning av gruppen personer med funk-

tionsnedsättning i termer av antal, hjälpbehov, typer av funktionsnedsättning, 

ekonomi och boendesituation får man effekten att personer med funktions-

nedsättning inte har något mer gemensamt än sin situation som hindrade av 

samhället. På detta sätt undviker man att göra funktionsnedsättningen till en 

gemensam faktor. Inom ramen för funktionhinderpolitikens problemrepre-

sentation är det inte viktigt att veta antalet människor med funktionsnedsätt-

ning, utan det intressanta är att veta på vilka sätt dessa människor hindras av 

samhället, och här är även kön och etnicitet faktorer som spelar in. 
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Kön och etnicitet som ytterligare hinder för delaktighet  

I handlingsplanen för funktionshinderspolitiken används kön för att visa att 

det finns orättvisor mellan kvinnor och män med funktionsnedsättningar. 

Kvinnor och män har inte samma villkor, det finns orättvisor och en sned-

fördelning av ekonomiska resurser, omsorg, hjälpmedel och möjligheter till 

arbete som missgynnar kvinnor:  

Kvinnor med funktionshinder behöver mer av samhällets stöd än män med 
funktionshinder sammantaget under livet därför att de har sämre hälsa och le-
ver längre. Det är fler kvinnor än män som får hemtjänst, rehabilitering och 
förtidspension. Men det är också fler kvinnor än män som inte får den hem-
tjänst de behöver och inte får hel förtidspension. Män får en relativt större an-
del av rehabiliteringsresurserna, får mer assistansersättning och har lättare att 
få handikappersättning. Det är fler kvinnor som använder hjälpmedel, men de 
betalar oftare för dem än männen gör. Det är fler män än kvinnor som får in-
dividuellt utprovade hjälpmedel, och mycket fler män som har skyddat arbete 
och anställning med lönebidrag (Fh, s 28). 

 

Av citatet framgår att det är lättare för män med funktionsnedsättning att få 

tillgång till hjälpmedel, serviceinsatser och arbete än för kvinnor. I funk-

tionshinderspolitiken betraktas sådana stödinsatser som medel för att uppnå 

delaktighet. Att kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas i relation till 

män innebär att de får en längre och svårare väg till det medborgarskap som 

är funktionshinderspolitikens vision.  

När man nämner etnicitet i funktionshinderspolitiken avser man i regel en 

annan etnicitet än svensk. Man använder inte formuleringar som ”svensk-

födda” personer med funktionsnedsättning, utan svenskhet är underförstått 

när etnicitet inte nämns. En annan etnisk tillhörighet än svensk framställs, i 

likhet med kvinnligt kön, som något som kan förstärka utanförskapet för 

människor med funktionsnedsättning:  

När samhället brister i sitt sätt att bemöta människor med funktionshinder får 
det ofta ännu större konsekvenser för dem som är funktionshindrade och har 
invandrat. För att få det stöd som behövs krävs ofta att man själv driver sitt 
ärende vilket kan vara svårt för den som inte helt behärskar det svenska språ-
ket och inte känner till hur samhället fungerar. De flesta som möter personer 
med funktionshinder och utländsk bakgrund i sitt yrke har antingen special-
kunskap om funktionshinder eller om kulturmöten och invandrares situation. 
Det är få som har den dubbla kompetensen (Fh, s 72). 

 

I detta citat relateras etnicitet till resursfördelning och görs till något som kan 

orsaka orättvisor. Språksvårigheter och okunskap om hur samhället fungerar 

beskrivs som något som försvårar för personen med funktionsnedsättning att 

driva sitt ärende, men det egentliga hindret är inte språket utan att ”samhället 

brister i sitt bemötande”. Tjänstemän behöver kompetens både för att kunna 

bemöta människor från andra kulturer och för att bemöta personer med 
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funktionshinder. När tjänstemän inte har denna kompetens blir bemötandet 

inte korrekt, man blir antingen hindrad i egenskap av person med funktions-

nedsättning eller i egenskap av invandrare. I denna betydelse blir icke-

svensk etnisk tillhörighet något som kan försvåra för en person med funk-

tionsnedsättning att få del av resurser. Ytterligare exempel på detta finns i 

nedanstående citat: 

Personer som inte kan läsa svåra texter därför att de har t.ex. dyslexi, afasi el-
ler en utvecklingsstörning kan till en del kompensera sina svårigheter med 
lättlästa versioner. För personer som kommer från andra länder är både beho-
ven av och problemen att få tillgång till information för det mesta ännu större 
än för infödda svenskar. Möjligheterna att få en sådan anpassad information 
från myndigheterna är i dag ytterst begränsad (Fh, s88). 

 

Även här framställs etnicitet som något som kan orsaka ytterligare svårig-

heter för en person med funktionsnedsättning. Om man har svårt att ta del av 

information på grund av en funktionsnedsättning som dyslexi, afasi eller 

utvecklingsstörning och på grund av språksvårigheter blir man dubbelt hind-

rad när lättläst information inte finns tillgänglig på ursprungsspråket.  

I handlingsplanen för funktionshinderspolitiken talar man om invandrar-

kvinnan med funktionsnedsättning som en särskild kategori. I detta fall lik-

ställs funktionshinder med arbetsskador:   

Personer som invandrat har svårare än infödda svenskar med arbetshandikapp 
att få del av arbetsmarknadsåtgärder. De får inte heller så kallade konjunktur-
beroende åtgärder lika ofta som infödda. Kvinnor med utländsk bakgrund har 
ofta okvalificerade arbeten i service och industri, som ger upphov till arbets-
skador och funktionshinder (Fh, s 118). 
 

Detta citat är ett undantag på två sätt. Dels nämner man en orsak till funk-

tionsnedsättning, arbetsskador, dels använder man både funktionsnedsätt-

ning, kön och etnicitet för att konstruera en kategori. Invandrarkvinnor fram-

ställs som extra utsatta, de drabbas av arbetsskador, och de har svårare att få 

del av arbetsmarknadsåtgärder (eftersom de är invandrare). Funktionsned-

sättning, kön och etnicitet sammanstrålar till ett tredubbelt hinder för delak-

tighet. 

Naturalisering och normalisering av funktionsnedsättning 

Problemrepresentationen om utanförskapet möjliggörs av en viss förmedling 

av kunskaper om funktionsnedsättning. Den kunskap man väljer att förmedla 

om funktionshinder har funktionen att ”lösa upp” den grupp som funktions-

nedsättning implicerar, dvs. gruppen personer med funktionsnedsättning. 

Detta görs genom att konstruera funktionsnedsättning som en naturlig varia-



 126 

tion och som vanliga – både i bemärkelsen ofta förekommande och inte upp-

seendeväckande.  

Funktionsnedsättning som naturlig variation 

Funktionsnedsättningar är en av flera naturliga variationer hos en befolkning 
och är vanligt förekommande. Ungefär var femte person i yrkesverksam ålder 
har något slag av funktionshinder. Likaså finns människor med funktionshin-
der inom alla grupper i samhället och i alla åldrar (Fh, s 25). 

I detta citat förmedlas kunskap om funktionshinder och personer med funk-

tionsnedsättningar som får olika retoriska funktioner. Det första påståendet: 

”Funktionsnedsättningar är en av flera naturliga variationer hos en befolk-

ning…” naturaliserar funktionsnedsättning och ger detta en karaktär av en 

biologisk oundviklighet som vare sig vetenskapen, politiken eller den en-

skilde personen kan ändra på.  När man på detta sätt ser funktionsnedsättning 

eller kanske snarare funktionstillstånd som en genetisk variation likställs den 

med andra genetiska variationer som kön, hår- och hudfärg, längd och vikt. 

Uttrycket ”Ungefär var femte person i yrkesverksam ålder har något slag 

av funktionshinder” drar uppmärksamheten till hur vanligt förekommande 

detta är. Att tala om någonting som vanligt har en normaliserande effekt 

eftersom det statistiskt vanliga ofta betraktas som det normala.  Således ut-

gör personer med funktionsnedsättning en stor grupp och om man sätter det i 

relation till funktionshinderspolitikens problem, att personer med funktions-

nedsättning ställs utanför samhället, förstärks effekten av detta problem. 

Nästa påstående lyder: ”Likaså finns människor med funktionshinder 

inom alla grupper i samhället och i alla åldrar.” Alla grupper kan syfta på 

socioekonomiska grupper, eller etniska grupper osv. Oavsett vilken grupp-

tillhörighet man egentligen menar så har denna formulering effekten att den 

gör även andra grupptillhörigheter viktiga, personer med funktionsnedsätt-

ningar tillhör inte bara gruppen personer med funktionsnedsättning utan även 

andra samhällsgrupper och åldersgrupper.  

I linje med att framställa funktionsnedsättning som en naturlig variation 

konstrueras ett orsaks-/konsekvensförhållande mellan funktionsnedsättning 

och olika orättvisor, där funktionsnedsättning är orsaken och orättvisan kon-

sekvensen. Citatet som följer är ett exempel på hur detta artikuleras i förhål-

lande till utbildning:  

Ett stort problem är att många människor med funktionshinder saknar högre 
utbildning. Det är angeläget att funktionshindrade har samma möjligheter som 
andra att ta del av utbildning och fortbildning (Fh, s 28). 

I detta citat anger man att orsaken till att människor med funktionsnedsätt-

ning saknar högre utbildning är att de hindras. Detta stänger ute resonemang 

om att funktionsnedsättningar kan vara förvärvade och ojämnt fördelade i 



 127 

olika samhällsgrupper, till exempel att funktionsnedsättning kan vara resultat 

av arbetsskador som är vanligare bland lågutbildade osv. Konstruktionen av 

orsaks-/konsekvensförhållanden är centrala för att skapa en bärande pro-

blemrepresentation (Stone, 1989). Att konstruera funktionsnedsättningar 

som vanliga, medfödda och oundvikliga stärker representationen av utanför-

skapet genom att den stärker det moraliskt förkastliga i att utestänga en stor 

grupp människor. Den gör det också möjligt att inte nämna orsaker till varför 

funktionsnedsättning uppstår. Funktionsnedsättningar som är möjliga att 

förhindra väcker frågor om ansvar och skuld och är problematiska inom 

ramen för funktionshinderspolitikens utformning. Att till exempel problema-

tisera arbetsskador skulle kräva att politiken även riktades mot att förebygga 

dessa och så är inte funktionshinderspolitiken utformad idag. En än mer pro-

blematisk kategori att hantera skulle kunna vara människor som skadas i 

trafik- eller dykolyckor. Olyckor väcker frågor om individens eventuella 

egna skuld, risktaganden osv. och skulle därmed kunna utmana problem-

representationen.  

Från passivitet till aktivitet  

I problemrepresentationen av utanförskapet kategoriseras människor med 

funktionshinder som hindrade, utestängda, diskriminerade eller outnyttjade 

resurser.  Skulden för detta förläggs på materiella faktorer och andra männi-

skor. Personer med funktionshinder har inte själva något ansvar för att situa-

tionen uppkommit och kan inte heller påverka den. Det är upp till andra att 

riva hindren och befria dem från sina bojor. De placeras därmed i en sub-

jektsposition som man kan kalla den hindrade medborgaren. Denna position 

är inte en position som subjektet väljer att inta, det är en position man 

tvingas till. Först när hindren för delaktighet avlägsnas kan de ta sig an det 

aktiva medborgarskapet.   

I denna kontext formuleras kön och etnicitet som faktorer som hindrar el-

ler underlättar vägen till medborgarskap. Den längsta vägen får invandrar-

kvinnor med funktionsnedsättning då det finns hinder i samhället för såväl 

funktionshindrade, som för kvinnor och för människor med annan etnicitet 

än svensk. På motsvarande sätt torde svenska män med funktionsnedsättning 

stå närmast medborgarskapet.  

Den hindrade medborgaren ska, via funktionshinderpolitiska insatser, 

formas till att bli en aktiv medborgare. De åtgärder som formuleras i funk-

tionshinderpolitiken syftar alla mot samma mål, att människor med funk-

tionsnedsättningar ska få möjlighet till ett mer aktivt medborgarskap:  

…lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om 
assistansersättning (LASS) haft stor betydelse för att människor med omfat-
tande funktionshinder skall kunna skapa sig så bra livsvillkor som möjligt … 
(Fh, s 22). 
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Generella åtgärder bör öka möjligheterna till självbestämmande och kontroll 
över den enskildes livssituation (Fh, s 29). 

I dessa citat betonas att de hjälpinsatser som en person med funktionsned-

sättning får ska leda till att denne tar kontroll över sitt liv och skapar sig bra 

livsvillkor. På så vis tillskrivs detta subjekt en förmåga att veta vad som är 

bäst för sig själv. Även i relation till andra beskrivs funktionsnedsatta perso-

ner ha mer kunskap om sin funktionsnedsättning och sina egna behov.  

Uttrycket att ”kunna skapa sig så bra livsvillkor som möjligt” är också en 

form av gränsdragning för var det offentligas ansvar går. Man tillhandahåller 

en möjlighet för människor med funktionsnedsättning att själva skapa sig bra 

villkor. Samma gränsdragning finns i formuleringar som att människor med 

funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter eller rättigheter och skyldig-

heter som ”alla andra” eller bara som ”lika villkor” som underförstått inne-

bär lika villkor som alla andra. Därefter är det personens eget ansvar att bli 

en aktiv medborgare. 

Det finns många exempel på vad lika möjligheter och rättigheter kan in-

nebära. Det kan röra sig om rätt till arbete eller ett arbetsliv (Fh, s 14, 18), 

rätt till tillgänglighet och delaktighet (Fh, s 17), rätt att bestämma över sitt 

eget liv (Fh, s 24), samma möjlighet att ta del av utbildning (Fh, s 28) och 

möjligheten att bilda familj (Fh, s 18). När man på detta sätt anger att männi-

skor med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som ”alla andra” att ut-

bilda sig, arbeta, bilda familj osv. förmedlar man också en bild av att detta 

ingår i det vanliga, eller normala, medborgarskapet. I erkännandet av dessa 

rättigheter ligger även en uppmaning om att personer med funktionsnedsätt-

ning ska anamma detta som sina egna ideal, och sträva efter att uppnå dem. 

För att kvalificera sig till subjektspositionen medborgare krävs att man upp-

fyller vissa villkor. I detta sammanhang utgörs dessa villkor av att göra det 

”normala” eller åtminstone visa en vilja till att sträva efter detta. Normalitet 

är alltså ett villkor för att inta subjektspositionen medborgare.   

Psykisk funktionsnedsättning och människor med utvecklingsstörning blir 

svåra att hantera inom talet om medborgarskap. Denna svårighet går att utlä-

sas av den tystnad som finns kring dessa kategorier av personer med funk-

tionsnedsättning. På så sätt framställs människor med psykisk funktionsned-

sättning och utvecklingsstörning mer som hjälpbehövande subjekt, än hind-

rade medborgare. Medborgarskapet ter sig avlägset för dessa grupper.  

Sammanfattning och diskussion  

För att sammanfatta detta kapitel vill jag återvända till den fråga som ställdes 

inledningsvis: vad är det som presenteras som särskilt för äldre och personer 

med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, dvs. hur 

konstrueras dessa grupper som i behov av särskilda insatser? 
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Äldre, såsom de skildras i äldrepolitiken, är särskilda för att de har en 

livserfarenhet som gjort att de förvärvat vissa kunskaper och färdigheter som 

yngre människor inte har. Dessa kunskaper kommer framförallt familjen till 

nytta. Äldre är också representanter för en gången tid och kan, genom sina 

erfarenheter, förmedla historiska kunskaper och traditioner och på detta sätt 

binda samman vårt gemensamma förflutna med nuet.  

Äldre förenas också av sina åldrande kroppar. Ohälsa, funktionsnedsätt-

ningar och hjälpbehov binds till det naturliga biologiska åldrandet. Det är 

också de åldrande kropparna och de hjälpbehov som följer av dessa som är 

orsaken till att det egentligen behövs ett politiskt område som fokuserar på 

denna grupp – utöver hjälpbehoven identifieras inga större gemensamma 

problem för äldre som grupp.  

I funktionshinderspolitiken gör man i det närmaste tvärtemot äldrepoliti-

ken. Istället för att försöka ringa in den grupp som politikområdet ska verka 

för, så använder man sig av olika strategier för att luckra upp gränsen mellan 

gruppen personer med funktionsnedsättning och normalbefolkningen. Dessa 

strategier handlar dels om att påvisa att funktionsnedsättning är vanligt och 

att olika funktionstillstånd är en naturlig variation i befolkningar, dels att ge 

exempel på funktionedsättningar som ligger i gränslandet för vad vi vardag-

ligen associerar med funktionsnedsättning, t.ex. allergier, mag- och tarm-

sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.  

Detta luckrar upp gränsen mellan funktionsnedsättning och ”normalpopu-

lationen” genom att påvisa att var gränsen går mellan funktionsnedsättning 

och normala funktionstillstånd inte är entydigt och självklart. En annan ef-

fekt är att det visar att funktionsnedsättning kan vara så många saker att det 

inte finns en gemensam nämnare. Det gemensamma är att man är drabbad av 

en orättvisa som hindrar från att vara som alla andra. 

Att vara som alla andra exemplifieras som att ha rätt till utbildning, arbete 

och föräldraskap. Detta är saker som kopplas samman med vuxenlivet. Att 

vara som alla andra är att vara vuxen (men inte gammal), och att hindras att 

leva som vuxen, är vad som förenar personer med funktionsnedsättning.  

Genom att betona att gruppen förenas av ett utanförskap, inte av hjälpbe-

hov, kan hjälp utdefinieras ur funktionshinderspolitikens ansvarsområde. 

Men hjälp nämns ändå ett fåtal gånger och då som ett medel för att förändra 

situationen för personer med funktionedsättning.  

Kampen mot utanförskapet betonar hela tiden förändring. Samhället ska 

förändras, situationen för personer med funktionsnedsättning ska förändas. 

För personer med funktionsnedsättning kan det beskrivas som i handlings-

planens titel, från patient till medborgare – en förändring som innebär en 

omställning från passivitet till aktivitet, och som gör det möjligt att uppgå i 

vuxendomen fullt ut. Alla är dock inte med i den funktionshinderspolitiska 

förändringsvågen. Personer med psykiskt eller intellektuell funktionsned-

sättning tycks inte omfattas av denna förändring och får en undanskymd 

plats i handlingsplanen. 
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Till skillnad mot funktionshinderspolitikens ambition att utveckla sam-

hället och sträva mot framtida mål tycks äldrepolitiken sakna vision. Den 

enda utmaningen är att tillhandahålla äldreomsorg till allt fler äldre. Äldre-

omsorgen har inget mål, den är målet i sig.  För äldre personer är utveckling-

en nära på den motsatta jämfört med personer med funktionsnedsättning. 

Äldre utanför äldreomsorgen är aktiva, men som mottagare av hjälp blir den 

äldre passiv. Sett ur ett livsloppsperspektiv går äldre personer alltså från en 

aktiv till en passiv position – från medborgare till patient.   
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8. Hjälp till salu  

I det här kapitlet presenteras utförarnas huvudsakliga marknadsföringsargu-

ment och vad de säger sig erbjuda potentiella hjälpmottagare. Utförarnas 

uppdrag gentemot hjälptagarna bestäms av biståndsbeslut och de kan därmed 

inte konkurrera genom sitt utbud av tjänster. Istället är de hänvisade till 

andra sätt att appellera till den tänkta hjälptagaren.  

Utförarnas erbjudanden betraktar jag som lösningar på ett tänkt problem, 

problemrepresentationer som bygger på en viss förståelse av både problem 

och dess lösning. 

 I kapitlets första del,”Hjälpens olika ideal”, behandlas vad utförarna 

marknadsför som god hjälp. Kapitlets andra del behandlar hur den tänkta 

hjälpmottagaren eller kunden tilltalas på hemsidornas startsidor.  

Hjälpens olika ideal 

 Det här kapitlet är baserat på hemsidornas första sida, den så kallade startsi-

dan. Startsidan är den sida som öppnas när webbadressen skrivs in i en 

webbläsare. Högst upp på sidan finns vanligtvis utförarens logotyp samt en 

rad klickbara flikar som leder vidare till undersidor.  Startsidan är avsedd att 

vara den första sida läsare möter och kan därför liknas vid ett bokomslag 

eller första sidan på en tidning.  Det är därför rimligt att anta att budskapet 

på denna yta är avsett att locka läsaren att stanna kvar och ”bläddra vidare”. 

Mängden text som finns på startsidorna varierar. Vissa utförare har bara 

ett eller ett par stycken text, medan andra har rull-lister som möjliggör 

mycket längre texter. Jag har dock avgränsat just denna läsning till maximalt 

150 ord samt de bilder som finns i anslutning till dessa texter. 

En del utförare är specialiserade på en grupp hjälpbehövande, eller en 

speciell form av hjälp. Detta är fallet för flera utförare av personlig assistans 

till exempel. Andra utförare har ett stort antal olika former av hjälp, både 

biståndsbedömd hjälp och tilläggstjänster som vem som helst kan köpa. I 

dessa fall har jag betraktat den första sidan som presenterar en viss hjälpform 

som en startsida. Detta innebär att en och samma utförare kan ha flera start-

sidor t.ex. en för vardera hemtjänst, personlig assistans, daglig verksamhet 

osv. Antalet startsidor (56) överstiger därmed antalet utförare (38).  

I analysen blev det tydligt att startsidornas löften skiljer sig åt mellan utfö-

rare av äldreomsorg respektive stöd och service åt personer med psykisk 
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eller intellektuell funktionsnedsättning samt personlig assistans. Därför pre-

senteras resultaten uppdelat på dessa grupper. Varje form av verksamhet 

utmärks av ett tema som återkommer: för äldreomsorgen är det ”trygghet 

och omtanke”, för personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsätt-

ning återkommer ”utveckling” och på startsidor för personlig assistans ”rät-

tigheter”.  

Dessa teman innehåller också en motivering till varför dessa grupper ska 

särbehandlas. Jag använder i denna text begreppen normalitet och avvikelse, 

inte i betydelsen att något är normalt eller avvikande utan för att visa på hur 

man på dessa hemsidor skiljer ut grupper av hjälpbehövande från dem som 

inte behöver hjälp.  

Trygghet och omtanke för äldre hjälpmottagare 

I marknadsföringen av äldreomsorg är trygghet och omtanke återkom-

mande signalord. Detta kan uttryckas som: ”Vi ger dig tid, tillit och trygg-

het.” (Hemtjänsten Bandhagen Örby); ”Kärnan i äldreomsorgen är vårt 

motto: omtanke-vänlighet-service.” (Förenade Care); ”Omtanke och omsorg 

är våra ledord.” (Frösunda); Hos oss ska var och en få uppleva varje dag som 

en god dag med omtänksam och trygg omsorg” (Carema). En typisk bild 

från en utförare av äldreomsorg är en bild av en äldre kvinna som blir kra-

mad av en yngre, händer som håller om varandra eller människor som fikar. 

För att illustrera hur erbjudandet om trygghet och omtanke kan se ut kommer 

jag att ge ett par exempel från startsidor för äldreomsorg. 
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VÄLKOMMEN TILL  

HEMTJÄNST OCH OMSORG I STOCKHOLM 

 

Ett värdigt bemötande och god omsorg innebär för oss 

 

• Vi pratar aldrig över huvudet på kunden. 

 

• Kunden ska känna stor trygghet och trivsel med oss. Det uppnår vi genom för-

utsägbarhet, stöd och respekt. 

 

• Vi har så stor personlig kännedom om den enskilde att vi kan mötas där 

hon/han befinner sig och se till den enskildes individuella behov. 

 

• Vi respekterar alltid den enskildes integritet. 

 

• Kunden ska ha stort inflytande och kunna de synpunkter på den hemtjänst och 

omsorg vi ger. Många människor med funktionshinder har svårt att uttrycka sina 

åsikter och synpunkter. Vi arbetar aktivt för att stärka den enskildes förmåga att 

ha synpunkter.  

 

• Vi vill alltid vara lösningsinriktade och se till möjligheter istället för begräns-

ningar (Homes AB). 

På denna sida presenterar utföraren vad denne menar är ”värdigt bemötande 

och god omsorg” i en rad punkter. Beskrivningar av vad man vill uppnå var-

vas med hur man ska gå till väga för att uppnå det.  

Målen är att ”kunden ska känna stor trygghet och trivsel” och att ”kunden 

ska ha stort inflytande och kunna ge synpunkter”. Dessa mål ska uppnås 

genom att textens ”vi” inte pratar över huvudet på kunden, förutsägbarhet, 

stöd och respekt, personlig kännedom, ta hänsyn till den enskildes behov, 
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respektera integritet, stärka den enskildes förmåga att ha synpunkter och att 

se möjligheter istället för begränsningar. På detta sätt definieras en relation 

mellan de som utför och de som tar emot hjälp. Den kategori som represen-

terar utföraren, det texten anger som ”vi”, i denna text är den personal som 

ska utföra hjälpen. I den relation som beskrivs är det en part som handlar; 

hjälpgivarna pratar (aldrig över huvudet), uppnår, har kännedom, respekte-

rar, ger och stärker; och en part som är mottagare av dessa handlingar. Re-

sultatet blir en relation på den givandes villkor: ”vi” känner våra kunder, 

vilket skiljer sig mot att säga att vi känner varandra.  

 Bilden på startsidan visar två kvinnor. Båda är glada och ler mot kame-

ran. Den yngre har lagt armarna om den äldre och deras kinder rör vid 

varandra. Att dessa kvinnor är så nära varandra skapar därför ett intryck av 

att de har en nära relation. Utseendemässigt påminner de om varandra med 

sina blonda hår men i ålder skiljer det en generation. Om bilden betraktas 

utan textens närvaro skulle man kunna se den som en bild av mor och dotter.  

I detta sammanhang förankras dock bildens betydelse i texten. Eftersom 

texten innehåller två subjekt –” vi”, dvs. hjälpgivarna, och ”kunden”, dvs. 

hjälpmottagarna, och bilden visar två personer begränsas bildens betydelse-

möjligheter i detta sammananhang till att den äldre kvinnan ska representera 

kunden och den yngre hjälpgivaren.  

 I bilden finns det ett mönster som går igen från texten. Det är återigen 

hjälpgivaren, representerad av den yngre kvinnan, som står för handlingen. 

Hjälpgivaren står något bakom hjälpmottagaren och har lagt armarna om 

henne. Detta är en handling som bara kan initieras av den yngre kvinnan, den 

äldre kvinnan kan vare sig se att kramen är på väg, eller undkomma den.

 Nästa exempel kommer från en annan utförare av hemtjänst. Sidan inne-

håller endast en kort presentation som följs av utförarens namn, adress och 

huvudskaligt geografiskt område för verksamheten:  
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Vi ger trygghet och värme (Stureby hemtjänst) 

 

Bilden visar tre händer.  En gammal människas rynkiga hand som hålls 

mellan en annan persons båda händer. Bildtexten säger "Vi ger trygghet och 

värme." Även här representeras utföraren av dem som ska utföra hjälpen. I 

texten är mottagaren helt frånvarande, det enda subjekt som finns är hjälpgi-

varen som lovar att ge ”trygghet och värme”. Om vi då läser bilden som 

texten anger så förmedlas trygghet i bilden genom händerna kring den äldres 

hand, det är dessa händer som ska ge trygghet, och lugna eller trösta. Den 

äldre personen verkar ligga eller halvligga i en säng med en virkad filt om-

kring sig medan den andra tycks sitta bredvid. Att vara nedbäddad på detta 

sätt är en utsatt position och underförstått i bilden finns en relation mellan 

personerna. En förutsättning för att beröringen ska ge den önskade effekten 

(trygghet) är att handen inte tillhör en främling. Det är också hjälpgivarens 

händer som utför handlingen i bilden. Dessa två händer håller om den äldres 

hand. Liksom i det föregående exemplet visar bilden en handling som inte 

kan utföras av den äldre hjälpmottagaren.  

Det är hjälpgivarna som representerar utförarna när organisationen pre-

senterar sig på hemsidorna. De som utför hjälpen är utförarnas ansikte utåt 

och det är dessa personer som ska förverkliga det som utlovas. Det man er-

bjuder är trygghet och omtanke som ges av personalen. Detta bygger på en 

relation mellan hjälpgivare och hjälpmottagare som visas i både text och 

bild. Relationen är dock på hjälpgivarens villkor: det är ett ”vi” som känner 

”dig” snarare än två parter som känner varandra och har en ömsesidig rela-

tion. I den relation som presenteras på startsidorna finns en hjälpgivare som 

utför handlingar; som ger trygghet och som kramar; och en hjälpmottagare 

som tar emot dessa handlingar.  

Om mottagaren av hjälp får vi inte veta särskilt mycket i dessa texter. I 

det första exemplet uttrycker man att ”Många människor med funktionshin-

der har svårt att uttrycka sina åsikter och synpunkter”, utöver detta är motta-

garen frånvarande i texten.  

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Aldreomsorg-i-Enskede-Arsta-Vantor/Stureby-hemtjanst/
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Om vi läser startsidornas erbjudanden som lösningar på ett tänkt problem 

synliggörs den tänkta hjälpmottagaren. Lösningen är en annan människas 

närvaro och beröring - trygghet, omtanke, kramar och hålla handen. Den 

hjälpmottagare som då framträder är en person som framförallt är ensam och 

orolig och i behov av tröst och sällskap.    

Utveckling för hjälpmottagare med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning 

Utförare av verksamheter för personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning betonar att hjälpen ska medföra en utveckling för hjälp-

tagaren. På startsidorna används genomgående ord som utveckla, stimulera, 

träna och stärka. Några exempel är: ”Vi uppmuntrar och stärker, så att indi-

viden successivt kan klara vardagliga utmaningar” (Carema, psykiatri); 

”Braxen är ’Ett boende att utvecklas i’” (Omsorgscompagniet); ”Huvudsyf-

tet är att genom dessa aktiviteter möjliggöra ett fungerande sammanhang…” 

(Sysslo, hägergruppen). På bilderna är personerna ofta sysselsatta med akti-

viteter som att skriva, skruva, bada, fiska eller måla.  

Ett par exempel på hur typiska startsidor kan se ut följer:  

Daglig verksamhet- meningsfull och varierad arbetsdag 
 

 
Frösunda erbjuder ett stort utbud av daglig verksamhet och modern arbetsträ-
ning. Varje verksamhet har sin specialitet och inriktning och utgår alltid från 
dig och dina behov och önskemål. Oavsett.  
Frösundas dagliga verksamhet och modern arbetsträning erbjuder dig en me-
ningsfull och varierad arbetsdag. Fokus ligger på att skapa en trygg och ut-
vecklande miljö som förbereder dig för resten av livet. Några av våra verk-
samheter fungerar också som en väg ut i arbetslivet (Frösunda). 

Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för framtiden, ”resten 

av livet” som möjligtvis även kan innehålla arbetsliv. Målet ligger därmed 

utanför den omedelbara närheten i tid. Det bildliga uttrycket ”en väg ut i 

arbetslivet” visualiserar även hjälpen som ett sätt att ta sig till en ny plats i 

livet. Uttrycket ”utgår alltid från dig och dina behov” signalerar att start-

punkten för denna resa beror på var hjälptagaren står just idag. Vägen går 
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sedan via en ”meningsfull och varierad arbetsdag” till målet – ”resten av 

livet” och ”arbetslivet”.  

 I denna text används inte uttrycket ”vi” utan utföraren omtalas med verk-

samheternas namn: Textens subjekt är således verksamheten i sig snarare än 

de hjälpgivare som arbetar där. I anslutning till texten visas tre bilder som 

representerar olika aktiviteter; någon får hjälp med ett ben, hundar som ras-

tas samt ett antal färgburkar. Inga ansikten finns på bilderna vilket gör att 

aktiviteter och inte personer, blir bildernas fokus. Det finns inga hjälpgivare 

som ska hjälpa och göra. Den hjälp som erbjuds är aktiviteter i ”en trygg och 

utvecklande miljö”.  

Nästa citat kommer från ett boende för personer med psykisk funktions-

nedsättning:  

 

Att erövra vardagen 
Våra boenden är små med hög bemanning. Boendena är i form av gruppbostäder 
eller servicebostäder i egna lägenheter. 
Vi fokuserar på det friska hos varje människa och försöker uppmuntra och stärka, 
så att du som individ ska kunna anta vardagliga utmaningar. 
Hos oss ska du uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet 
(Carema. Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning). 

Citatet börjar med att rubriken sammanfattar hjälpens syfte och mål ”att 

erövra vardagen”. Texten riktar sig direkt till hjälptagaren genom formule-

ringen ”du som individ”. Genom formuleringarna ”erövra vardagen” och 

”vardagliga utmaningar” förutsätts en hjälpmottagare vars vardag är en 

kamp.  

Samtidigt som detta vittnar om stora svårigheter i nuläget, vittnar det 

också om en betydande förbättringspotential. Genom hjälp ska personen gå 

från att inte ha en fungerande vardag till att faktiskt ha det.  

Hjälpen består av två olika saker. Den ena är att textens vi ”försöker 

uppmuntra och stärka”. Detta vi utgörs således av den personal, de hjälpgi-
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vare, som möter hjälpmottagarna.  Den andra delen är att erbjuda en miljö 

som möjliggör denna utveckling. Denna miljö är boendet där det finns struk-

tur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet. Utförarna erbjuder ett 

sammanhang för hjälptagaren där det finns en ordning att följa (en struktur), 

en samvaro med andra människor och personal som uppmuntrar det friska 

hos individen.  

Det som ska byggas upp finns alltså redan inom individen. Genom hjäl-

pen ska ”det friska” stärkas och bli större. Hjälpen ska ge ett bestående resul-

tat som individen kan ta med sig för att så småningom uppnå målet att 

”kunna anta vardagliga utmaningar”. Till skillnad mot äldreomsorgens start-

sidor blir hjälpmottagaren en del i processen, hjälpen är bara en början och 

därefter tar individen själv vid och arbetar vidare med sin utveckling genom 

att anta nya utmaningar.  

Tillsammans med denna text finns en bild av en kvinna. Hon har inget 

synligt funktionshinder och hon sitter och läser en bok. Vid en närmare an-

blick ser boken inte riktigt ut som en typisk bok för vuxna; den är ungefär av 

A5 storlek och tunn. Detta är ett format man ofta ser på lättlästa “börja läsa” 

böcker. Boken är gul eller limegrön, titeln står textad med stora, runda bok-

stäver som täcker nästan en tredje del av framsidan. Det finns tecknade saker 

på boken, i vitt, rött och blått. Om man granskar bilden noga ser man att 

boken är en barnbok som heter ”Den galna planeten”. Detta skapar en spän-

ning i bilden. Att läsa en bok är en vanlig sysselsättning men en vuxen män-

niska som läser en barnbok utan ett barns närvaro avviker från den veder-

tagna bilden av vad det innebär att vara vuxen. Personer med psykisk funkt-

ionsnedsättningar avbildas återkommande på detta sätt; sysselsatta med nå-

got som vid första anblicken ser ut att vara en helt vardaglig aktivitet för en 

vuxen människa men innehållande en detalj som markerar ett hjälpbehov.  

Det återkommande temat på startsidor för verksamheter som riktar sig till 

personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning – utveckling – 

visar att något hos dessa personer behöver korrigeras och förbättras. Samti-

digt är det en uppmaning, en anmodan till hjälpmottagaren att träna och lära.  

Hjälp beskrivs som en process som fortsätter bortom verksamheten in i 

framtiden. Målet med hjälpen är att det ska bli ett bestående resultat som 

individen ska ta med sig. Hjälpgivarnas uppgift är att bistå hjälpmottagaren i 

denna process och att se till att utvecklingen går i rätt riktning, men den krä-

ver även hjälptagarens eget arbete. Det är denne som ska genomföra de akti-

viteter som erbjuds. 

Personlig assistans – en rättighet  

På startsidor för personlig assistans är hjälpens juridiska aspekter centrala 

frågor. Det handlar om hjälp med att ansöka om personlig assistans, ekono-

misk redovisning, kontakt med handläggare och juridisk hjälp att till exem-



 139 

pel överklaga ett beslut om personlig assistans. En utförligare presentation 

av detta tema följer i ett par exempel på startsidor för personlig assistans:  

 

Med nöjda assistenter blir ditt liv lite lättare. 
• OCs målsättning innebär bl.a. att du som kund ska vara så pass nöjd att du vill 
rekommendera oss till andra. Enligt oss är detta det bästa betyget man kan få. 
• OC är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO. Genom medlemskapet får dina 
assistenter bättre villkor, förmåner och försäkringar, vilket i sig leder till ökad 
trygghet. Trygg personal gagnar dig som kund. 
• OC ger dig en bättre assistans genom våra grundläggande värderingar och för-
hållningssätt och vår uttalat höga ambition att vara ditt självklara val av assistan-
salternativ. 
• OC anställer dina anhöriga som assistenter med bra lön och anställningsvillkor. 
• OC ger dig alltid juridisk hjälp med att ansöka om mer hjälpinsatser, samt att 
överklaga beslut från kommunen eller Försäkringskassan (Omsorgscompagniet). 

Rubriken tilltalar den potentiella hjälptagaren direkt, det är ditt liv det hand-

lar om. I denna korta mening introducerar man också hjälpens mening och 

mål: att göra ditt liv lite lättare. Assistenterna positioneras här som medel för 

att uppnå målet. 

Den följande texten är uppdelad i fem punkter. Den första punkten hand-

lar om hjälpens kvalitet. Utförarens önskan är att ”du som kund ska vara så 

pass nöjd att du vill rekommendera oss till andra. Enligt oss är detta det bästa 

betyget man kan få”. Här tillskrivs hjälptagaren förmåga att bedöma utföra-

rens arbete.   

I citatets följande punkter går man in på konkreta uppgifter som utföraren 

åtar sig: vara arbetsgivare åt assistenter, att se till deras arbetsförhållanden 

och ge juridisk hjälp.  

I texten synliggörs assistenter som anställda med villkor, förmåner, för-

säkringar, löner och anställningsvillkor. På detta sätt positioneras assisten-

terna som anställda. Till kategoritillhörigheten anställd hör skyldigheter som 

att utföra tilldelad arbetsuppgifter, arbeta på vissa tider osv. Genom formule-

ringen ”dina assistenter” och inte ”våra anställda” sätts dessa skyldigheter i 

relation till hjälptagaren. 

 I utförarens skriftliga presentation betonas de rättigheter som är unika för 

personlig assistans: rätten att välja vem som ska utföra hjälpen och att välja 

huruvida man själv vill vara arbetsgivare för hjälpgivare eller inte. Samtidigt 
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synliggörs hjälpgivarna som personer med rättigheter kopplade till sin an-

ställning.  

Bilden visar två unga kvinnor som spelar kort. En av kvinnorna sitter i en 

rullstol men bilden är beskuren så att endast ett handtag är synligt. Hon 

skrattar och ser på en annan ung kvinna som sitter med ryggen mot kameran.  

Kvinnan i rullstol har ansiktet vänt mot kameran. Det finns inget i bak-

grunden som stjäl uppmärksamhet och den andra kvinnans ansikte är bort-

vänt. På detta sätt hamnar denna kvinna i betraktarens blickfång, det är 

henne läsaren ska identifiera sig med. Hennes blick söker inte kontakt med 

läsaren utan är riktad mot den andra kvinnans ansikte.  

Det finns flera likheter mellan personerna på bilderna. De har samma kön, 

är i samma ålder och är klädda på liknande sätt. En relation mellan dem 

skapas genom att deras blickar är riktade mot varandra och att de utför en 

aktivitet tillsammans. Detta gör det möjligt att se två tjejkompisar som spelar 

kort med varandra. På startsidans bild syns ett av rullstolens handtag vilket 

introducerar närvaron av en funktionsnedsättning utan att den konkurrerar ut 

andra kategoritillhörigheter – kvinnan i rullstolen är både en vanlig tjej som 

spelar kort med en kompis och en person med funktionsnedsättning, i detta 

sammanhang en person med personlig assistans. En förutsättning för att det 

ska gå att läsa bilden på detta sätt är frånvaron av arbetskläder. Om vi tänker 

oss tjejen med ryggen vänd mot kameran varit iklädd en vit eller grön buss-

sarong hade bildens betydelse förändrats. 

På bilder på assistent och assisterad är personerna ofta i samma ålder vil-

ket skapar intryck av det kan vara två vänner som umgås. Samtidigt marke-

ras ett hjälpbehov som motivera hjälpens existens, ofta en rullstol eller en del 

av den. På så vis förankras hjälptagarna i två kollektiv; de är både ”som alla 

andra” (tjejkompisar på bilden ovan) och ”personer med hjälpbehov”.  
Ett annat exempel på startsida följer:  
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Indiva Care är ett privat alternativ till dig som är i behov av personlig assistans. 
Här får du hjälp att administrera din vardag i sin helhet helt efter dina egna öns-
kemål. Vår strävan är att du ska trivas och vara nöjd, för oss finns inga tveksam-
heter.  
 
Indiva Care ser till att all personlig assistans från oss faller under LSS/LASS eller 
SoL vilket innebär att det inte kostar dig något. Tvärtom ser vi till att spara all 
outnyttjad tid i antingen pengar eller ytterligare assistans, vilket kan komma att 
behövas vid resor eller större inköp. 
 
Vi erbjuder all slags hjälp med blanketter, myndighetskontakter och juridisk hjälp 
kostnadsfritt för alla våra brukare (Indivacare).  

I denna text är fokus på administration av de rättigheter som följer med per-

sonlig assistans; redovisning av kostnader och tid osv. Den juridiska hjälpen 

har även en administrativ karaktär i form av hjälp med blanketter och myn-

dighetskontakter. I texten betonas hjälptagarens bestämmanderätt genom 

formuleringen ”efter dina egna önskemål”. Samtidigt antyds att rätten till 

hjälp inte är given genom att utföraren erbjuder juridisk hjälp och hjälp med 

myndighetskontakter.  

Kvinnan i bild sitter i en stol med högt nackstöd. Bilden är tagen så att det 

inte går att avgöra vad för slags stol det är. Att sammanhanget är personlig 

assistans och att en annan person är redo att hjälpa till med muggen gör att 

man kan ana att det är en permobil, men det skulle kunna vara en annan stol 

också. Bilden är beskuren så att bara en del av kroppen och en arm är synliga 

på personen som hjälper kvinnan.  

Personen som håller i muggen representeras endast av armar. Kvinnans 

blick är riktad bort från den som hjälper henne, hon ler mot någon annan 

som befinner sig utanför bilden. Det här skapar en bild av hjälp där den per-

son som hjälper utför en uppgift som tilldelats denna, vilket gör att personen 

i sig inte är viktig men att dennes armar är det. Detta förstärks av att den 

hjälpbehövande kvinnan har blicken vänd bort från hjälparen. När personen 

som hjälper avpersonifieras på detta sätt återstår bara en person i bild och 

kvinnan i bilden blir ett subjekt: en kvinna som dricker, eller möjligtvis en 
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kvinna som får hjälp att dricka. Om hela personen som håller i muggen 

skulle vara synlig får bilden två subjekt, en person som hjälper och en person 

som får hjälp. Tillsammans förmedlar text och bild att det är personen med 

funktionshinder som är den viktiga, det är hon som ska bestämma och de 

personer och den utförare som hjälper är där för att verkställa hennes vilja.  

Gemensamt för startsidorna för personlig assitans är att utförarna presen-

terar sig som en organisation som kan verkställa de rättigheter som är för-

knippade med personlig assistans genom att organisera hjälp, sköta ekonomi 

och administration, anställa assistenter osv. Till skillnad mot hjälp till äldre 

personer och personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning är 

det inte de som utför den praktiska hjälpen som är utförarnas ansikte utåt. 

Fokusen på hjälpens juridiska aspekter påminner även om att tillgången till 

hjälp är villkorad – man måste kvalificera sig för att få tillgång till hjälp. 

 I marknadsföringen på startsidorna för personlig assistans sätts hjälp-

mottagaren i centrum och tillskrivs rätt och förmåga att bestämma hjälpens 

innehåll. Mottagarna av personlig assistans ska inte utvecklas såsom hjälp-

mottagare med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, inte heller tas 

hand om som äldre hjälptagare – istället ska mottagaren av personlig assi-

stans få hjälp att omsätta sina rättigheter i praktiken.  

Sammanfattande diskussion  

Analysen av startsidorna visar att utförarna använder olika signalord för att 

appellera till olika grupper av hjälpbehövande. 

På äldreomsorgsutförarnas hemsidor utlovas trygghet och omtanke. Detta 

ska uppnås framförallt genom personalens omsorger. Denna betoning konsti-

tuerar den äldre mottagaren som ensam och orolig och konstruerar äldre-

omsorgspersonalens huvudsakliga arbetsuppgift som att skapa en emotionellt 

bekväm situation för den äldre genom att till exempel trösta och ge närhet. 

Att relationen mellan personalen och äldreomsorgsmottagaren är central 

visas också på bilderna, men det är inte en ömsesidig relation, det är en relat-

ion där hjälpgivaren är den som ger och hjälptagaren tar emot.   

Trygghet är ett begrepp som inte bara förekommer hos utförare av äldre-

omsorg men det har olika betydelser i olika sammanhang. Utförare av hjälp 

till personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning talar om 

trygghet som en förutsättning för att uppnå andra mål, exempelvis att per-

sonlig utveckling enbart är möjlig i en trygg miljö. Inom ramen för personlig 

assistans betonas att assistenterna måste vara trygga med sin arbetssituation 

för att kunna göra ett bra arbete, eller att den assisterande ska kunna känna 

sig trygg med att hjälpen utförs på överenskommet sätt. I äldreomsorgen är 

dock tryggheten målet med omsorgen.   
Yngre hjälpmottagare erbjuds förändring. Vad förändringen ska bestå i 

skiljer sig åt mellan olika grupper av yngre hjälpmottagare: för personer med 

intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning har förändringen formen av 
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personlig utveckling; för personer som har personlig assistans är det istället 

livssituationen som ska förändras genom att rättigheter förverkligas. 

Utförare av verksamheter som ska hjälpa personer med psykisk eller intel-

lektuell funktionsnedsättning betonar behovet av utveckling och träning. Här 

förläggs problemet till individen, det är denna som behöver tränas och ut-

vecklas i olika aspekter. Till skillnad mot äldreomsorgen är fokus mer på 

personen och inte så mycket på relationen till hjälpgivaren. Utförarens upp-

gift är att tillhandahålla ett sammanhang (struktur, miljö, aktivitet) där hjälp-

tagaren kan utvecklas, men också att se till att denna utveckling går i rätt 

riktning.  

I hemsidornas bilder finns en tydlig åldersindelning av hjälpmottagare. 

Personer med funktionsnedsättning är långt under pensionsålder, vilket gör 

att det inte finns någon tvekan om vilken grupp hjälpmottagarna tillhör. Yt-

terligare en skillnad mellan hur äldre och yngre hjälpmottagare skildras på 

startsidorna är hur hjälpbehov markeras. För personer med psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättning markeras hjälpbehov genom avvikande 

beteende eller utseende. På startsidor för personlig assistans markeras beho-

vet av hjälp genom hjälpmedel såsom rullstol eller permobil. Äldre personers 

hjälpbehov markeras inte med beteenden eller objekt. Istället blir det deras 

ålder, gråa hår och rynkor som markerar att de är hjälpmottagare.   

Utförarna av personlig assistans tycks mest inriktade på att lösa tillgången 

till assistans. Man betonar rätten till hjälp och att man kan se till att hjälpta-

garen får den hjälp denne är berättigad till. Tillgången till assistans är också 

kopplad till att man betonar assistenternas anställningstrygghet, som man gör 

till en viktig del av assistansen. Detta visar assistansen både som en rättighet 

och som ett yrke. Relationen mellan hjälptagare och personlig assistent är 

mellan en arbetsledare och en arbetstagare, en anställd vars villkor specifice-

ras redan på startsidan. Utföraren ska finnas i bakgrunden och se till att till-

gången (dvs. beslut om rätt antal assistanstimmar) finns, att ekonomin kring 

assistansen sköts och vara arbetsgivare till assistenterna, medan hjälptagaren 

får vara arbetsledare. En övervägande del av bilderna visar hjälpmottagare 

med fysisk funktionsnedsättning27. Detta skapar ett intryck av att personlig 

assistans är en hjälpform som främst riktar sig till personer med rörelsehin-

der, trots att hälften av hjälpmottagarna har utvecklingsstörning, autism eller 

omfattande hjärnskada. 

Vem tilltalas? 

Text och bild på hemsidor har en tänkt mottagare eller publik, den riktar sig 

till någon och man söker skapa en relation till läsaren. I det här avsnittet 

analyserar jag hur det sker genom olika tilltal.  

                                                      
27 Brukarkooperativet JAG (www.jag.se) skiljer sig dock från detta mönster. 
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En text kan tilltala läsaren direkt och indirekt. Ett direkt tilltal sker när 

pronomen i andra person som du, ni och vi används. Vid ett indirekt tilltal 

adresseras inte läsaren utan denne erbjuds att betrakta texten utifrån. På detta 

sätt inbjuds, eller interpelleras, läsaren att inta en viss position i relation till 

en text.  

För att analysera vem den tänkta läsaren är har jag använt mig av den fras 

som ofta används för att beskriva hur anrop och interpellering går till. Denna 

fras brukar återges som ”hej där…” följt av den subjektsform som man an-

ropar till. Ett fiktivt exempel kan vara meningen ”ta ditt ansvar – rösta i riks-

dagsvalet” som kan läsas som anropet ”Hallå där medborgare” (gå och rösta) 

eftersom det endast är från subjektspositionen medborgare som denna me-

ning blir begriplig.  

Direkt tilltal  

Tilltal i andra person innebär en aktiv adressering av läsaren som du eller ni. 

Det kan låta så här: 

Kort om Cedergruppen 
Vår huvuduppgift är att tillsammans med dig hitta en plats på arbetsmark-
naden. 
Vi vänder oss till dig som saknar anställning och har Aspergers syndrom eller 
liknande diagnos (Cedergruppen). 

Denna text tilltalar läsaren i andra person, som ”dig”, på två olika sätt. Vi 

kan läsa anropen som 1) ”hej där arbetssökande” och 2) ”hej där du som har 

Aspergers”. Läsaren interpelleras alltså både som arbetssökande, och som 

person med Aspergers. Arbetssökande är det anrop som kommer först både 

om man ser till hur textens stycken ordnas men också i det andra stycket 

kommer arbetssökande före Aspbergers syndrom. På detta sätt blir arbetssö-

kande den viktigaste identiteten i detta sammanhang.  

Genom att texten innehåller två anrop ger detta hjälptagaren två möjliga 

positioner att ingå i relationen med utföraren. Orden arbetsmarknad och an-

ställning ingår i en vokabulär som aktiverar en diskurs om yrkesliv där kate-

gorin arbetssökande ingår i par med arbetsförmedlare, och i ett vidare kluster 

av kategorier som arbetsgivare, anställda, avlönade. På detta sätt kan man 

säga att läsaren imaginärt förflyttas från ett sammanhang till ett annat, från 

hjälp till arbete. Detta ger också återverkan på den relation som hjälpgivaren 

och hjälptagaren ingår i denna text, den kan ha både formen av arbetsför-

medlare -arbetssökande och hjälpgivare-hjälptagare. Ytterligare en effekt är 

att den erbjuder hjälptagaren två positioner att tala ifrån.  

Ett annat exempel kommer från en hemtjänstutförare:  
  



 145 

Hemtjänst som berör  
Det är skönt att få bo kvar hemma. Vi finns till för att du ska känna dig trygg 
och för att underlätta din vardag. Därför ser vi till att så få vårdbiträden som 
möjligt kommer hem till dig. Vi har ett professionellt demens-team. Taktil be-
röring är vårt sätt att kommunicera när orden inte räcker till. 
I en värld där behov av mänsklig beröring blir allt större, är Nordisk Hemser-
vice AB det självklara valet för dig som kund (Nordisk hemservice). 

I detta citat finner vi både direkta anrop och anrop som är underförstådda. I 

den sista meningen, ”I en värld där behov av mänsklig beröring blir allt 

större, är Nordisk hemservice AB det självklara valet för dig som kund” går 

det att urskilja två anrop; dels det direkt ”dig som kund” och dels ett indirekt 

som går via beskrivningen av ett allmäntillstånd ”behov av mänsklig berö-

ring”. Detta är ett anrop att ”bli” ett subjekt med detta behov. I citatet går att 

identifiera följande anrop: 1) du som är otrygg/behöver trygghet 2) du som 

vill ha en lättare vardag 3) du som har demens 4) du som vill bli be-

rörd/behöver beröring 5) du som är kund. 

Positionen kund har associerats med ökad möjlighet till inflytande för 

personen som behöver hjälp (Edebalk & Svensson, 2005). Således skulle 

kund-tilltalet kunna innebära en utjämning av maktförhållandet mellan utfö-

rare, eller personal, och hjälptagare. De andra interpelleringarna skapar sva-

gare positioner för hjälptagaren eftersom de förknippas med svaghet och 

sjukdom. Man kan alltså säga den äldre hjälptagaren inbjuds att inta motstri-

diga positioner. Vad effekten blir av detta är svårt att förutsäga. De svagare 

positioneringarna är fler till antalet, dessutom är kund den position som an-

ropas sist. En möjlig konsekvens av detta är att den handlingskraft som till-

skrivs kundpositionen inte får genomslag bland de andra positioneringarna. 

Användningen av kundbegreppet är något jag kommer återkomma till senare 

i detta kapitel. 

Exemplet från äldreomsorgen visar hur flera anrop kan ske i en och 

samma textsekvens. Nästa exempel står i kontrast till det då det enbart erbju-

der läsaren en enda specifik position: 

Sedan 1998 utgör vi ett långsiktigt och tryggt alternativ för dig som assistans-
berättigad. Med juridisk kompetens, öppen ekonomisk redovisning och mas-
sor av personligt engagemang vill vi skapa den bästa möjliga assistansen för 
dig (Nordström assistans). 

I denna text är det tydligt att de avsedda läsarna är personer med funktions-

hinder som uppfyller kriterierna för personlig assistans. Genom att specifi-

cera anropet till inte bara ”dig” utan ”dig som assistansberättigad” interpelle-

ras läsaren som ett subjekt med rätt till assistans. Det specifika anropet ute-

stänger andra läsare från att ingå i den relation som erbjuds den assistansbe-

rättigade vilket gör det tydligt att det inte är vilken funktionshindrad eller 
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hjälpbehövande som helst som kan få detta berättigande. Det begränsar 

också läsaren till en subjektsposition. 

Positionen som assistansberättigad ger tillgång till den vokabulär om 

hjälp som till exempel används i funktionshinderspolitiken. Denna vokabulär 

gör det möjligt att prata om hjälp som en rättighet och ett sätt att uppnå del-

taktighet i samhället vilket skapar en starkare position för hjälptagaren av 

personlig assistans, än för hjälptagare inom äldreomsorgen. 

Indirekt tilltal 

Indirekt tilltal brukar definieras som frånvaron av tilltal i andra person vilket 

gör att läsaren erbjuds att betrakta texten utifrån (Hirdman, 2001). Detta 

innebär inte att dessa texter inte interpellerar läsaren. Även texter som omta-

lar hjälptagare i tredje person är riktade till en tänkt läsare som man söker 

ingå en viss relation med, dvs. anropa till en viss subjektsposition.  Ett första 

exempel på detta kommer från en verksamhet som arbetar med stöd och 

service för personer med intellektuell funktionsnedsättning:  

Personer med olika former av funktionsnedsättning är en del av samhällets 
mångfald. Att ha ett funktionshinder betyder ändå att man behöver stöd för att 
kunna leva som andra och ha full delaktighet i samhällslivet.  
Vårt verksamhetsområde är att utföra stöd och service enligt lagen om särskilt 
stöd och service (LSS) för personer som har en begåvningsmässig funktions-
nedsättning/autism eller autismliknande tillstånd.  
 
Känslor, förmågor, intressen  
Ska vi beskriva det med egna ord vill vi säga att vår erfarenhet har lärt oss att 
människor är så mycket mer än sin funktionsnedsättning. Bakom det finns en 
människa med behov, känslor, förmågor, intressen och personlighet precis 
som vi. Därför måste de få möjligheter som vi får; möjligheter att välja och 
respekteras för sina val och möjlighet att bli uppskattade (Amygdalus). 

På den här startsidan omtalas de tänkta hjälptagarna i tredje person som per-

soner med olika former av funktionsnedsättning, personer som har en ”be-

gåvningsmässig funktionsnedsättning/autism” och ”människor med be-

hov/…/precis som vi”. Detta visar att dessa personer inte är de tänkta läsar-

na. Den potentiella hjälptagaren interpelleras inte i denna text, däremot po-

sitioneras på olika sätt.  

De olika benämningarna av hjälptagarna pendlar från generellt, till speci-

fikt till ännu mer generellt. I den första meningen positioneras hjälptagarna 

som personer med funktionshinder och man talar om deras plats i samhället. 

I nästa stycke är man mer specifik, verksamheten är till för personer mer 

begåvningsmässig funktionsnedsättning eller autism. I denna mening refere-

rar man till LSS lagstiftningen vilket associerar hjälptagarna till ett juridiskt 

sammanhang. Slutligen, i det sista stycket använder man benämningen 

”människor”. På detta sätt mobiliserar man tre olika diskurser som handlar 

http://www.amygdalus.se/
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om hjälp för att uppnå delaktighet, hjälp som rättighet och normalitet. Alla 

dessa för med sig sina styrkor och positionerar hjälptagarna som hindrade 

samhällsmedborgare - personer med laglig rätt till hjälp och människor som 

alla andra.  Trots detta är texten inte riktad till dem vilket innebär att de inte 

positioneras som personer som har förmåga att ta beslut i val av utförare. Så 

vem är då den tänkta läsaren av denna text?  

Den sista meningen i citatet börjar med ”Därför måste de få möjligheter vi 

får… ”. Här tycks texten använda sig av ett vi som innefattar utförare och 

den tänkta läsaren. Här skapas också en distinktion mellan vi:et som repre-

sentanter för normalitet (vi som har möjligheter) och hjälptagarna som avvi-

kande.  

Texten söker en läsare som delar de värderingar som radas upp. Den 

lockar läsaren att ansluta sig till det ”vi” som tycker att alla ska ha möjlig-

heter att välja och bli uppskattade. Det går alltså att säga att texten söker en 

allians med en läsare som antas påverka valet av utförare. Det är med denna 

läsare man vill övertyga om vad ”de” behöver 

Det här citatet är även ett exempel på hur utförare marknadsför sig med 

hjälp av värderingar och beskrivningar av önskvärda scenarior. I texten på 

startsidan finns ingen information om vad man gör i denna verksamhet eller 

vilken inriktning den har. 

En annan variant av indirekt tilltal finns i följande exempel från en utfö-

rare av äldreomsorg:   

Aleris Äldreomsorg erbjuder tjänster i form av äldreboenden, dagverksamhet, 
hemtjänst och hemsjukvård med hjärta för de äldre. Vår syn på äldreomsorg är 
enkel - vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva 
vill ha när vi blir gamla (www.aleris.se). 

Denna text inleds med en uppräkning av de tjänster utföraren har för äldre 

hjälpmottagare. Hjälpmottagarna omtalas som ”de äldre” och ”våra kunder”. 

Ingen läsare tilltalas direkt men texten tycks riktad till en person som ska ta 

beslut om utförare åt någon annan. I argumentet ”vi ger våra kunder samma 

trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när vi blir gamla” skapas 

en skillnad mellan att vara som ”vi” och att vara ”gamla”. Genom att man på 

detta sätt skapar ett vi och ett de tilltalar inte texten snarare en läsare som 

kan identifiera sig med vi, än med dem.  I detta fall blir det en läsare som 

själv inte är gammal och som har möjlighet att påverka beslut om äldre-

omsorgsutförare, förmodligen en anhörig.  

Vi:et positionerar sig som den som vet bäst hur vården ska utformas. Den 

ska utgå från personalens värderingar snarare än de äldre personernas. Det 

hade varit möjligt att positionera hjälptagarna på ett annat sätt utan att an-

vända ett tilltal i andra person. Till exempel kunde man ha skrivit vi ger våra 

kunder den respekt de vill ha. En sådan formulering hade tillskrivit de äldre 

hjälptagarna egen kunskap och förmåga att bedöma vad som är bra omsorg. 
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Detta gör man dock inte när man formulerar sig i termer av vad ”vi vill ha 

när vi blir äldre”. Här instiftar man också en skillnad mellan att vara som 

”vi” och att vara äldre. 

I texten finns flera känslomässiga argument för att välja denna utförare, 

man talar om hjärta, trygghet, respekt och omtanke. Dessa ord ingår i en 

representation om hjälp som omsorg som används i såväl politik som forsk-

ning. Genom att denna diskurs är den enda som aktiveras i detta citat är po-

sitionen som mottagare av hjälp den enda som finns i denna text.   

Att tilltalas eller omtalas 

När en hjälptagare tilltalas med direkt tilltal, det vill säga som ”du”, inbjuds 

denne till att ingå i en relation med utföraren. Det är då den person som hjäl-

pen är till för som marknadsföringen riktar sig mot. Detta tillskriver perso-

nen med hjälpbehov förmåga att fatta sitt eget beslut om utförare av hjälp.  

När den hjälpen är riktad till bara omtalas som ”de” i texter utgår man 

från att denne inte kan välja utförare på egen hand. Istället riktar sig utföra-

ren till någon annan, kanske en anhörig, ska övertalas att välja denna utfö-

rare.   

Utifrån detta kan det vara intressant att se om användandet av direkt och 

indirekt tilltal skiljer sig åt beroende på vilken grupp hjälptagare verksam-

heterna är avsedda för. Hur omtal och tilltal används för olika grupper visas i 

tabell 8:1:  

 

Tabell 8.1.  Direkt och indirekt tilltal 

 Äldreomsorg 

Verksamheter för 
personer med intellek-
tuell eller psykisk 
funktionsnedsättning 

Personlig assistans 

Direkt tilltal28 11  9 13 

Indirekt tilltal    1229 10   1 

På startsidor för äldreomsorg samt för verksamheter för personer med psy-

kisk eller intellektuell funktionsnedsättning används direkt och indirekt tilltal 

                                                      
28 I direkt tilltal har jag inkluderat de utförare som minst en gång på startsidan använder tilltal 

av hjälptagaren i andra person. Detta innebär att även de utförare som blandar indirekt och 

direkt tilltal finns i denna grupp. 

29 I fem av dessa fall nämns inte hjälptagarna överhuvudtaget utan utförarna beskriver endast 

sin verksamhet. Detta är en beskrivningsform som endast fanns hos utförare av äldreomsorg. 

Ett exempel på detta är ”Välkommen till Lovisa Gården - ett demensboende med professionell 

vård” (www.lovisagarden.se). 
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lika ofta medan man på startsidor för personlig assistans nästan uteslutande 

använder direkt tilltal.  

Analysen av tilltal på webbsidornas starsidor visar dock att direkt tilltal 

inte automatiskt medför en position med mer inflytande för hjälptagaren. Om 

de subjektspositioner som hjälptagarna får bär med sig svaghet och under-

ordning spelar det mindre roll om detta sker med direkt eller indirekt tilltal. 

Den position en hjälptagare tilldelas är knuten till de vokabulärer man an-

vänder i texten. En vokabulär består av ord som är karaktäristiska för ett 

visst område till exempel arbetslivet eller familjen. Genom att använda ord 

från en viss vokabulär kan man anropa en diskurs och hämta retorisk kraft 

från den. På startsidorna använder man på detta sätt retorik från olika sam-

manhang såsom arbetsliv och juridiska rättigheter eller olika diskurser om 

hjälp. På detta sätt kan hjälptagare positioneras på olika sätt, t.ex. som ar-

betssökande och hjälpmottagare i samma text.  

Vilken position en hjälptagare får tycks påverkas av flera olika aspekter: 

om denne tilltalas eller omtalas, vilken vokabulär som används och till-

gången till olika positioner. Positionen som hjälptagare får olika betydelse 

beroende på om man använder en diskurs om hjälp som rättighet eller en 

diskurs om ”omsorg”. Subjektspositionen arbetssökande medför kanske inte 

så mycket styrka i relation till positionen arbetsförmedlare men för en hjälp-

tagare ger den ytterligare ett kategoriskt berättigande som medför möjlighet-

en att uttala sig om fler områden. På så sätt kan flera subjektspositioner ge 

tillträde till större del av världen. Detta är dock inte fallet i exemplen från 

äldreomsorgen där texterna, trots flera interpelleringar och positioneringar, 

endast hämtar retorisk kraft från ett område. 

Subjektspositioner står alltid i relation till andra positioner och är bundna 

till ett sammanhang. Det går därför inte att säga att en viss subjektsposition 

per definition är bra eller dålig, stark eller svag. Positionen som kund för-

knippas dock ofta med makt och inflytande, eller frånvaro av desamma, i 

absoluta termer. Kundval har kopplats till ökad inflytande för hjälptagaren 

genom att denne fritt kan välja utförare (Svensson & Edebalk, 2010). 

Huruvida detta stämmer eller inte är omdiskuterat i litteraturen om kundval. 

En stor del av denna diskussion är inriktad på huruvida ”kunden” har större 

inflytande eller inte samt vilka personliga faktorer som påverkar förmågan 

att vara kund (se t.ex. Nordgren, 2003). 

På startsidorna finns inget som tyder på att tilltalet kund automatiskt leder 

till en förändring av hjälptagarens position. I äldreomsorgen använder 8 av 

23 startsidor benämningen kund. Av dessa använder 5 kund i kombination 

med direkt tilltal och 3 med indirekt tilltal. Bland utförarna av personlig 

assistans använder 3 av 19 startsidor kund, samtliga i kombination med di-

rekt tilltal men som tabell 8.1 visade är detta det tilltal som används absolut 

mest. På startsidor för verksamheter för personer med psykisk eller intellek-

tuell funktionsnedsättning används inte benämningen kund.  
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Det tycks vara vilken grupp man riktar sig till som avgör om man tilltalar 

hjälptagaren direkt snarare än om man benämner hjälptagare som kunder 

eller ej. I äldreomsorgen som är den utförargrupp som mest frekvent använ-

der kund för att benämna hjälpmottagare finns inget som tyder på att detta 

medför ökad ”brukarmakt”, i alla fall inte om man ser makt som att bli be-

trodd att göra egna val och påverka sin egen situation.  
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9. Hjälp som arbete 

Det här kapitlet handlar om utförarnas självpresentationer – hur de beskriver 

sitt uppdrag gentemot hjälptagaren och vilka kompetenser de har för att full-

följa detta uppdrag. En central del i dessa beskrivningar är att de definierar 

relationen mellan utföraren och hjälpmottagaren och detta är mitt huvudsak-

liga fokus - vad är det för roll utförarorganisationen och dess anställda hjälp-

givare ska spela i hjälpmottagarens liv? Även detta ser jag som en del i en 

problemrepresentation av hjälpmottagarens situation: hjälpgivarens kompe-

tenser, ansvar och egenskaper svarar mot ett tänkt behov hos hjälpmotta-

garen.  

Hjälpgivarna och den äldre hjälptagaren  

När utförare av äldreomsorg presenterar sin verksamhet är beskrivningar av 

den personal som ska utföra omsorgen central. Utföraren som organisation 

presenteras inte i någon större utsträckning, men ofta betonas att man strävar 

efter kontinuitet; att samma hjälpgivare ska återkomma till en hjälptagare. 

När den personal som ska ge hjälpen beskrivs återkommer formuleringar 

som tar fasta dels på personalens kompentens, dels på vad man kan kalla 

personliga egenskaper eller inställning till arbetet.  

Kunskap och känsla 

På hemsidorna beskrivs personalen som kompetent och professionell genom 

formuleringar som kunnig, erfaren, utbildad eller kvalificerad. Vad den for-

mella kompetensen mer specifikt består av är ofta oklart. Parallellt med detta 

beskriver man också personalens personliga egenskaper i termer av empatisk 

förmåga, varm, medmänsklig, lyhörd, flexibel, förstående och engagerad.  

Några exempel är: ”Olivias ledord är kunskap och känsla” (Olivia); ”Vår 

personal är engagerad och välutbildad” (Accnova care); ”Verksamheten 

präglas av ett stort mått av professionalism i vården förenat med värme och 

medmänsklighet” (Lovisagården), ”Vi kommer med hjärta hem till dig” 

(Aleris), ”Hemtjänst som berör” (Nordisk hemservice) samt ”Omsorg med 

omtanke” (OmsorgsCompagniet).  

I det material som jag studerat finns en skillnad mellan privata och kommu-

nala utförare i just detta avseende – de kommunala betonar den formella 
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kompetensen i högre grad, både genom att betona yrkeserfarenheter och 

utbildning hos personal som ger den praktiska hjälpen, och tillgång till sjuk-

sköterska och läkare. Ett par kommunala utförare av hemtjänst uttrycker det 

på detta sätt: ”merparten av vår personal har lång erfarenhet inom äldre-

omsorgen och de flesta har utbildning genom ”Kravmärkt Yrkesroll” (Band-

hagen- Örbys hemtjänst) samt ”På enheten finns ett demensteam med inrikt-

ning mot kunder som har svårare minnesproblematik” (Enskededalens hem-

tjänst).  

Kunskap och känsla kan även uttryckas i en kombination av text och bild. 

En utförare av hemtjänst fokuserar på kompetens i texten, och förmedlar 

känslan i den bild som är placerad i anslutning till texten:  

 

• Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och omsorg av äldre och funktions-
hindrade.  
• Personalen har utbildning inom vården, som vårdbiträde och undersköterskor.  
• Våra medarbetare behärskar svenska, samtidigt har vi personal som har andra 
språkkunskaper, slaviska språk. 
• Vi samarbetar vid behov med andra vårdgivare i kommun och landsting tex. 
distriktssköterska, distriktsläkare, personal i hemsjukvård och på sjukhus. (Ho-
mes AB). 

Utföraren framställer sin personal som kompetent genom att framhålla erfa-

renhet, utbildning, samarbete med annan vårdpersonal och språkkunskaper. 

Den känslomässiga aspekten finns inte i texten men väl i bilden. Kvinnan till 

vänster i bild är iklädd arbetsklädsel. Arbetsklädseln tydliggör vem som 

representerar textens ”vi”, och betonar samtidigt personens, och därmed ut-

förarens professionalitet, och förstärker genom detta textens budskap. Som 

en motvikt, eller ett komplement, till detta har kvinnan i arbetskläder ställt 

sig nära den äldre kvinnan, lagt armen om henne samtidigt som de håller 
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varandras händer.  Avståndet mellan kvinnorna och den ömsesidiga berö-

ringen antyder en relation mellan dem och att de känner varandra väl.  

Höjdskillnaden mellan kvinnorna gör att det är rimligt att anta att den 

äldre kvinnan sitter ner. Kvinnan i arbetskläder står längre fram i bild och tar 

upp en större del av bildens yta samtidigt som hon framstår som betydligt 

större än den äldre. Hon har en arm bakom den äldre kvinnan, en arm lyft 

framför henne och hennes kropp är lätt böjd över henne. Hennes kropp ramar 

därmed in den äldre kvinnans, och beröringen sker på den stående kvinnans 

initiativ. Den äldre kvinnan har små möjligheter att ta initiativ till denna 

posering, och även små möjligheter att ta sig ur den. Om vi ser denna pose 

som en symbol för kvinnornas relation ger den också effekten att relationen 

är på den arbetsklädda kvinnans villkor.  

Texten fokuserar betydligt mer på utföraren än på den äldre. Bildens 

komposition gör att kvinnan i arbetskläder tar upp en större del av bildytan 

och gör att hon framstår som den viktigaste komponenten i bilden, medan 

den äldre blir en rekvisita; ett redskap för att konstruera en personal som bryr 

sig och som har skapat en relation till den äldre hjälptagaren. Personalen 

tillskrivs förmågor som handlingskraft, förmåga att skapa relationer och 

omtänksamhet medan den äldre främst framstår som någon att ta hand om.  

Beröring i form av omfamningar eller händer som håller varandra är ett 

tema som återkommer i bilder på äldre hjälpmottagare och hjälpgivare. Bil-

den som följer är placerad i anslutning till en text som listar vilka tjänster 

utföraren kan utföra t.ex. städa, tvätta, laga mat (Nordisk hemservice). Jag 

presenterar endast bilden i detta sammanhang. 
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(Nordisk hemservice AB) 

På denna bild är enbart hjälpgivarens ansikte synligt. På så sätt blir hon den 

som är bildens subjekt medan den äldre kvinnan, som står med ryggen mot 

bilden, precis som i exemplet ovan, reduceras till en rekvisita för hjälpgiva-

rens omtanke. Detta är också ett exempel på hur personalens omtanke om 

hjälpmottagarna är en central del i äldreomsorgsutförares marknadsföring av 

sina tjänster.  

Det lilla extra  

En formulering som återkommer i utförarnas erbjudanden är att de ger ”det 

lilla extra”, och vad detta innebär illustreras i följande två exempel: 
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Omsorg med omtanke! 
Vi på OC försöker ge dig det "lilla extra". Det kan vara genom att stanna kvar 
någon minut extra för att prata med dig, putsa dina glasögon eller byta den där 
glödlampan som brunnit ut för länge sedan. Vårt sätt att arbeta utgår från att 
bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för dig som enskild kund som är indi-
viduellt anpassad utifrån dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten 
bygger på en personlig och nära relation till dig som kund och personer i din 
omgivning (Omsorgscompagniets hemtjänst).  

I den här texten exemplifieras det ”lilla extra” genom ”att stanna kvar någon 

minut extra för att prata med dig, putsa dina glasögon eller byta den där 

glödlampan…”. Detta innebär att det extra består av flera saker: tid (någon 

minut extra) och uppgifter (prata, putsa glasögon, byta glödlampa). Genom 

att det beskrivs som ”extra” antyds att det här är saker som egentligen inte 

ingår i hjälpen, och det utförs dessutom på tid som inte heller ingår i hjälpen.  

Det ”lilla extra” blir därmed något som personalen gör utöver sina defini-

erade arbetsuppgifter, och som underförstått är kopplat till engagemang och 

en relation till hjälpmottagaren.  

I den fortsatta texten skildras även relationen mellan ”verksamheten” och 

den äldre hjälptagaren som ”personlig och nära”. Men i likhet med andra 

exempel är det en relation mellan en individ (”dig som kund”) och ett kollek-

tiv (”verksamheten”).  

Det handlar inte om en enskild hjälpgivare som engagerar sig i det lilla 

extra, utan om en företagsanda, något som ingår i omsorgen man erbjuder. 

Den ”lilla extra” ansträngning som detta ”vi” säger sig göra är även det en 

del i denna anda och således inget som bygger på en enskild medarbetares 

relation med en enskild hjälptagare.  

Även rubriken, ”Omsorg med omtanke”, binder ihop omtanken med om-

sorgen i sig, omsorgens väsen, inte med en enskild hjälpgivare. 

”Det lilla extra” är ett sätt att visa hjälpgivarnas engagemang för hjälp-

mottagarna. Följande exempel är hämtat från en beskrivning av vilka egen-

skaper en utförare önskar hos sina anställda. Det är således en text som riktar 

sig till hjälpgivare:  
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Det lilla extra: 
Vi välkomnar dig som siktar högt och vill göra en skillnad. Du som tycker att 
alla har samma rätt till hög livskvalitet, och gärna gör det där lilla extra för 
magkänslans skull.  Du som älskar att arbeta med människor och vill finnas 
där för dina medmänniskor i både med- och motgångar. Om du känner att 
detta stämmer in på dig, tveka inte skicka din ansökan till oss redan idag 
(Accnova Care, hemtjänst). 

I texten söks en hjälpgivare som ”älskar att arbeta med människor”. I materi-

alet finns också formuleringar som att ”brinna” för sitt arbete. Detta luckrar 

upp gränsen för vad som utgör ett arbete. Att vara hjälpgivare görs till något 

mer än att utföra arbetsuppgifter, det är inte ett vanligt lönearbete utan något 

som kräver mer - ett personligt engagemang.  

 Engagemanget som behövs visas även i formuleringen ”du som /…/ gärna 

gör det där lilla extra för magkänslans skull”. Detta visar på vikten av att 

verkligen bry sig, och att viljan att hjälpa andra också gör att hjälpgivaren får 

tillfredsställelse av det – det ger en bra magkänsla. 

Relationen mellan hjälpgivare och hjälpmottagare med 
psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning  

Som det föregående kapitlet visat är utveckling genom träning ett centralt 

tema i hjälpen till personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsätt-

ning. Hjälpen innehåller praktiska moment som att träna på vardagliga syss-

lor och social interaktion. Aktiviteterna ska utföras av hjälptagarna med per-

sonalen som stöd. Relationen mellan hjälpgivare och hjälpmottagare kan ta 

sig uttryck på tre sätt: olika ansvar i ett gemensamt projekt, att göra saker 

tillsammans samt personalen som mall och motor. 

Olika ansvar i ett gemensamt projekt 

Ett sätt att beskriva relationen eller arbetsfördelningen mellan hjälpmotta-

garen och hjälpgivaren är att man har olika ansvar i ett gemensamt projekt.  

De som arbetar i verksamheten ska ”ge den enskilde en chans att utveckla 

ett normalt vardagsliv”, ”skapa förutsättningar för yrkesarbete” eller ”skapa 

en trygg och utvecklande miljö”.  

Ansvaret fördelas enligt en logik som kan sägas följa formeln ”vi (utföra-

ren) gör x så att du kan y”, till exempel ”vi tillhandhåller förutsättningar, så 

att du kan utvecklas”. Ett exempel på hur detta kan se ut är följande citat från 

en boendeverksamhet som i huvudsak riktar sig till personer med Aspergers 

syndrom:  
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Miljön på våra enheter är trygg, harmonisk och anpassad efter de individer 
som befinner sig här. Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett 
likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den 
egna förmågan. Vi ger alla en chans att utvecklas i sin egen takt och med det 
stöd de behöver (Enigma omsorg, ingen bild). 

I detta citat beskriver en utförare vad man erbjuder i sin verksamhet och i 

detta erbjudande har miljön en central betydelse. I texten tillskrivs miljön en 

egen existens som inte är beroende av personer som arbetar i verksamheten 

genom att den framställs som något som ”är” och som man ”har”. Miljön 

och likartat bemötande bildar tillsammans utförarens recept för framgång: 

det är detta som ”ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling”. Ge-

nom att påstå detta med en hög säkerhet (”ger”) konstruerar man ett orsak-

konsekvens förhållande där det ena leder till det andra.  

Därefter följer formuleringen av själva erbjudandet: ”Vi ger alla en chans 

att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver”. Denna formule-

ring har flera funktioner i detta citat. För det första är det ett konstaterande 

av ett faktum, en garanti att alla får en chans. Samtidigt inrymmer denna 

mening en avgränsning av utförarens åtagande. I ”sin egen takt” signalerar 

att hjälptagarna får utvecklas på egna villkor samtidigt som det är en reser-

vation för att det här är en hjälpform som inte går att tidsbestämma och som 

kan ta lång tid. Utföraren ger heller inte någon garanti för utveckling, det 

man erbjuder är en ”chans”. Av detta följer att det är hjälptagaren själv som 

ska stå för utvecklingen.  

Samtidigt som detta tillskriver hjälptagaren ett ansvar och frånskriver ut-

föraren detsamma placerar det också verksamhetens personal i bakgrunden. 

Personalen blir bakgrundsgestalter i en miljö med förutsättningar, och hjälp-

tagaren blir den aktiva, den som utvecklas.  

Fokus på miljön eller sammanhanget gör att verksamheten framstår som 

oberoende av personer. Personalens betydelse underordnas miljöns bety-

delse. Att ge alla en chans tycks snarast betyda att öppna dörren så att hjälp-

tagarna ska få tillträde till ”miljön” och därefter erbjuda ett stöd till hjälpta-

garna. Underförstått måste både personal och hjälptagare vara aktiva för att 

denna logik ska fungera.  

Ett annat exempel på hur denna relation kan se ut kommer från en daglig 

verksamhet för personer med ”neuropsykiatriska funktionsavvikelser”:  
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Det som är unikt med Cedergruppen är att du på ett och samma ställe har möj-
lighet att: 
    * skaffa erfarenheter av olika slags arbetsplatser genom praktik 
    * regelbundet reflektera över erfarenheter från arbetslivet med stöd av 
handledare som kan mycket om både asperger och arbetslivet. 
    * delta i en trygg grupp av människor som du på olika sätt kan få utbyte av 
när du vill det: t.ex samtal, vänskap, humor, nya erfarenheter 
    * ha en trygg bas att komma till för råd, umgänge eller ro – även när du har 
en praktikperiod 
    * med tydliga mål öva färdigheter som du kommer att behövas i arbetslivet 
(Cedergruppen, ingen bild). 

Även detta citat följer strukturen ”vi gör x så att du kan göra y”. Utförarens 

uppgift är att vara ett ”ställe” som erbjuder möjligheter för hjälptagaren. 

Hjälptagaren är aktiv i alla de punkter som radas upp. Denne ska ”skaffa 

erfarenheter”, ”reflektera”, ”delta”, komma till” samt ”öva färdigheter”. Per-

sonalen i verksamheten placeras återigen i bakgrunden och synliggörs endast 

i den andra punkten som ”stöd av handledare”.  

Detta konstruerar både hjälptagare och hjälpgivare som aktiva subjekt i en 

relation där hjälptagaren är den som har det största ansvaret för hjälpen. Per-

sonalen blir på sätt och vis bakgrundsgestalter, de är en del av ett samman-

hang som är förutsättningen för att hjälpen ska fungera och att de ska få ett 

resultat men det är hjälptagaren som ska göra jobbet. Samtidigt finns en 

gräns för hjälptagarens handlingsutrymme eftersom de uppgifter han eller 

hon utför hela tiden sker inom den ram som hjälpgivaren har satt upp.  

Att göra saker tillsammans 

Det andra sättet att konstruera relationen mellan utförare och hjälptagare är 

att göra dem till ett enhetligt vi. Ett exempel på detta följer:  
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Skapande: i den skapande verksamheten utgår vi från individens egna 
förutsättningar och det egna tempot. Vi använder oss av en mängd olika 
material och arbetssätt som sömnad, tygtryck, lera, tovning, pärlor, penna och 
papper. 
Vi uppmärksammar högtider och traditioner och dessa ligger ofta till grund 
för valet av material och mönster.  
Det vi tillverkat finns att se på en utställningsplats i vår lokal och finns även 
till försäljning (Abrahamsbergs dagliga verksamhet). 

I detta exempel beskrivs verksamheten i termer av “vi”. I formuleringarna 

”vi använder oss av en mängd material”, ”vi uppmärksammar högtider” och 

”det vi tillverkat” konstrueras ett gemensamt vi för de personer som är i 

verksamheten, det vill säga personal som arbetar i verksamheten tillsammans 

med hjälptagarna. När hjälptagare och personal utgör ett vi tillsammans 

positioneras de som jämbördiga, och till och med som en enhetlig kategori 

som utför samma aktivititer.  

Bilden på denna sida visar produkter som man skapat inom ramen för 

verksamheten samt armar och händer på två personer som är sysselsatta med 

att göra det färgtryck som de andra två bilderna visar. En person håller i 

ramen medan den andra arbetar inom ramen. Detta visar ett samarbete 

mellan två personer. Genom att bilden är beskuren så att endast armar och 

händer syns blir fokus på skapandet och i de andra bilderna produkten. Detta 

skapar effekten att det viktiga inte är vem man är, utan vad man gör, och kan 

således bidra till att utjämna skillnader mellan hjälptagare och hjälpgivare, 
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och att göra dessa kategorier mindre relevanta. Bilden visar en skapande-

process som är viktigare än vem som utför den.  

Ett annat exempel på hur hjälptagare och hjälpgivare kan ges samma 

position finns när en utförare beskriver ett verksamhetsområde de kallar 

”psykisk hälsa”: 

Bakom varje människa finns ett livsöde som det krävs ödmjukhet och respekt 
för att kunna förstå. Vår uppgift är att rehabilitera människor tillbaka till ett 
kvalitativt liv - men exakt hur det livet ser ut kan inte vi svara på. Ingen kan 
berätta vad som är viktigt i livet för någon annan, däremot kan vi hjälpas åt att 
förstå hur möjligheterna ser ut och tillsammans hitta framkomliga vägar. (Ale-
ris, psykisk hälsa). 

Formuleringen ”Vår uppgift är att rehabilitera” visar att utföraren har en 

speciell uppgift som de kan utföra men som hjälpmottagaren inte kan åstad-

komma själv. Därefter går man över till att konstruera en mer jämlik position 

där man hjälps åt och ”tillsammans” hittar vägar till en bättre framtid.  

Personalen som mall och motor 

Ett annat sätt att tala om relationen mellan hjälpgivare och hjälptagare är att 

hjälpgivaren ska vara en förebild eller mall för personen som behöver hjälp, 

till exempel när denne ska träna på olika uppgifter, samt att hjälpgivaren 

ibland måste utgöra en drivkraft för att få hjälptagaren att utföra vissa hand-

lingar. De exempel som följer kommer båda från boendestödsverksamheter.  

Positioneringen av personalen som mall och motor förekommer även i andra 

verksamheter men jag har valt dessa citat för att de visar både mall och mo-

tor i samma sektion av text: 
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I boendestöd till funktionshindrade är den praktiska insatsen ofta ett medel för att 
åstadkomma något utöver den praktiska insatsen som sådan. 
Problemlösning sker tillsammans med den enskilde utifrån dennes livssituation. 
Den personliga relationen är central i boendestödet. 
En boendestödjare ser vi delvis som en handledare som visar vägen till förmågan 
att göra saker och att göra dem på rätt sätt. Till en del blir boendestödjaren en vän 
i vardagen, i en relation vars främsta medel är ömsesidighet. 
För att garantera boendestöd av hög kvalitet krävs kontinuitet och helhetssyn. Det 
innebär att vi organiserar arbetet så att förutsättningar finns att arbeta långsiktigt. 
Arbetet som boendestödjare innebär också att hjälpa den enskilde att utveckla det 
sociala stödet till att inbegripa andra personer såsom gamla vänner, familj och 
släktingar, men även nya vänner (OmsorgsCompagniet, boendestöd). 

Citatet ramas in av definitioner av hjälpens syfte och räckvidd. Först konsta-

terar man att hjälpen ska uppnå något mer än insatsen, sist att boendestödet 

ska leda till att man hittar andra personer som utgör stöd vilket indirekt inne-

bär att hjälpen inte längre behövs. Detta känns igen från kapitel 8, att den 

ideala hjälpen ska leda till förändring och förbättring för hjälptagaren men 

också från funktionshinderspolitiken där man också ser hjälp till personer 

med funktionsnedsättning som ett medel för att uppnå någonting annat. 

Hjälpen gestaltas som en relation mellan en hjälpgivare och en hjälpta-

gare. I det tredje stycket anger man att boendestödjarens, det vill säga hjälp-

givarens, uppgift är att ”visa vägen till förmågan att göra saker och att göra 

dem på rätt sätt”. Här blir hjälpgivaren den som visar hur man ska göra en 

sak på rätt sätt och hjälptagaren kan därefter följa detta handlingsmönster så 

att det blir rätt.  

Formuleringen ”visar vägen till förmågan” antyder att det finns en inne-

boende förmåga men att hjälptagaren behöver hjälp för att hitta eller locka 

fram den. Relationen mellan hjälptagaren och hjälpgivaren beskrivs som 

delvis handledare delvis vän. Den som ger hjälpen blir ändå överordnad ge-

nom att den personen tillskrivs kunskaper och förmågor som den andra inte 

har.  

I det sista stycket definieras ännu en uppgift för hjälpgivaren ”att hjälpa 

den enskilde att utveckla det sociala stödet till att inbegripa andra perso-
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ner…”. Här ska hjälpgivaren hjälpa hjälptagaren att utveckla relationer med 

andra människor och att initiera relationer med nya människor. Boendestöd-

jaren ska alltså utgöra en drivkraft i detta relationsskapande.  

Bilden visar en grupp ungdomar. Bilden är beskuren så att bakgrunden 

inte syns, man ser endast gräs och blå himmel. Detta gör att fokus blir på 

personerna på bilden. De sitter nära varandra, så nära att deras kroppar rör 

vid varandra. Detta ger intrycket av att de känner varandra väl och är ett 

gäng kompisar. Bilden ger inga ledtrådar till huruvida någon person är en 

hjälptagare eller om någon är en hjälpgivare (boendestödjare).  

Ett annat exempel på hur personalen i en boendestödsverksamhet kan vara 

mall och motor kommer i citatet nedan: 

Stödet utgår från brukarens bostad och kan bestå i att "träna" den praktiska 
förmågan med att klara ett hem såsom tvätta, städa och laga mat. En annan del 
av stödet ligger i att träna upp den sociala förmågan att klara sig i samhället 
som att handla, gå till post/bank, umgås/skaffa vänner, planera semester och 
annat som brukaren vill ha hjälp med. Det kan även vara att hitta på aktiviteter 
eller att få hjälp att komma iväg på evenemang. Personalen har en viktig roll i 
att stärka brukarens självkänsla som i förlängningen kommer att leda 
till minskat stöd och ökad självständighet. (Enigma omsorg, bilden visar en 
fasad).  

De uppgifter som hjälpgivaren har i dessa citat är att vara ett stöd när hjälp-

tagaren tränar sin förmåga att klara av att sköta ett hem, att klara sig i sam-

hället samt att hjälpa denne att ”hitta på aktiviteter eller att få hjälp att 

komma iväg på evenemang”. I träningen kan hjälpgivaren då återigen utgöra 

en slags mall eller ett facit för hur dessa saker ska gå till och även vara hjälp-

tagarens motor så att denne tar sig för saker på fritiden. Detta tillskriver 

hjälptagaren en oförmåga till initiativ och en handlingslöshet. Dessa egen-

skaper tillfaller istället hjälpgivaren som har både drivkraft och förmåga att 

utföra de sysslor som hjälptagaren inte själv klarar av.  

Personlig assistans  

Texterna om personlig assistans skiljer sig från de andra hjälpformerna ge-

nom att man markerar att det finns tre olika parter inblandade i assistansen: 

utföraren som organisation, hjälpgivarna och hjälpmottagarna, och mellan 

dessa parter finns en tydlig fördelning av ansvar och uppgifter.  

 De uppgifter som utföraren som organisation tillskrivs ansvar för är 

sådana som relaterar till juridisk hjälp, administration och arbetsgivaransvar 

för hjälpgivarna. De verb som används för att beskriva utförarnas uppgifter 

är till exempel skriver avtal, anställer, betalar ut lön, ombesörjer, samordnar, 

anordnar, redovisar, avlönar och försäkrar.  
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Affärsförbindelsen 

Relationen mellan utföraren som organisation och hjälptagaren av person-

lig assistans framställs som en affärsförbindelse som regleras av ett avtal där 

ansvaret fördelas mellan två parter. Texterna präglas av uppgifter om vad 

som ingår för den hjälptagare som väljer att bli kund hos just denna utförare, 

som i exemplet som följer:   

Vårt avtal är ett av de bästa på marknaden. Du har t.ex. bara en månads upp-
sägning om du mot förmodan ej är nöjd med oss. I avtalet står vad vi ska 
hjälpa dig med, skyldigheter som rättigheter. Vi skickar månatliga rapporter 
över din assistans. Dessutom ser vi till att du har nära och regelbunden kon-
takt med arbetsledare och ansvariga; dels genom telefon och e-post och dels 
genom hembesök, eller dina besök hos oss på kontoret. Du kan nå oss dygnet 
runt genom ansvarig arbetsledare på jourtelefon efter kontorstid. 
Vi hjälper dig alltid med juridisk hjälp för att ansöka om mer hjälpinsatser el-
ler överklaga beslut från kommun och Försäkringskassa och håller oss strikt 
till regler om sekretess och tystnadsplikt. Vi är en seriös arbetsgivare som 
självklart följer de lagar, förordningar, regler och rekommendationer som 
myndigheter och branschorgan ger (OmsorgsCompagniet, ingen bild i direkt 
anslutning till denna text). 

I det första stycket relaterar utföraren uttryckligen till sitt verksamhetsom-

råde som en marknad där företag konkurrerar om kunder. Sina egna fördelar 

framhåller man med hänvisningar till kort uppsägningstid, ett tydligt avtal 

där ansvaret regleras (”skyldigheter som rättigheter”), att hjälptagaren får 

insyn genom månadsrapporter samt att man alltid kan nå någon hos utföra-

ren.   

I stycket som följer går utföraren vidare med att tala om sitt åtagande i ju-

ridiska termer; man åtar sig att bidra med juridisk hjälp, följa sekretessregler 

och man tar sitt arbetsgivaransvar för hjälpgivarna. Detta skapar en relation 

mellan utföraren och hjälpmottagaren som är avtalsreglerad, och som kan 

liknas vid en affärsförbindelse. 

De aspekter som denna utförare tar upp är sådana som återkommer hos 

flertalet utförare av personlig assistans. Det handlar dels om åtagandet 

gentemot hjälptagaren och dels om åtagandet gentemot dennes assistenter. I 

just detta exempel ger man generell information om vad som gäller hos 

denna utförare. På andra ställen i texten (både hos denna utförare och hos 

andra) presenteras ”paket” eller förslag till hur ansvaret ska fördelas mellan 

utförare och hjälptagare beroende på hur mycket ansvar hjälptagaren själv 

vill ta för sin assistans (vill man själv lägga schema, betala ut löner, rekrytera 

personal etc.). De utförare som inte har sådana paket har istället ”skräddar-

sydda lösningar” eller betonar på annat sätt att hjälptagarens rätt att be-

stämma och ha kontroll över assistansersättningen är central. En utförare 

uttrycker sig på detta sätt:  
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Vi på Telge assistans vill att du ska ha störst inflytande i Assistansersättning-
en eftersom det är dina pengar. Du bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska 
göra det. Vi hjälper dig och är med dig när du ska välja.  

 Vilka som ska anställas. 

 När assistansen ska ges. 

 Hur arbetsschemat ska se ut. 

 Vilka arbetsuppgifter som assistenterna ska utföra. 

 Hur omkostnaden ska fördelas (Telge assistans).  

Detta citat specificerar utförarens åtagande i fem punkter. Hjälptagaren po-

sitioneras som den som bestämmer över hjälpens utformning genom formu-

leringarna ”dina pengar” och ”du bestämmer”. Utförarens ansvarsområde 

blir att verkställa det som hjälptagaren vill och att underlätta de val hjälpta-

garen måste göra. Relationen mellan utföraren och hjälptagaren illustreras 

med en bild på ett handslag: 

 
 (Telge assistans). 

Handslaget blir en symbol för relationen mellan hjälptagaren och utföraren. 

Bildtexten ”Tillsammans kan vi”, indikerar ett partnerskap och även 

handslaget som sådant representerar en överenskommelse mellan två likvär-

diga parter.  

Hjälpens juridiska aspekter är ständigt närvarande när utförare beskriver 

sitt ansvar. Det handlar om regleringen av rättigheter och skyldigheter mel-

lan utföraren och hjälptagaren, men också om utförarens juridiska kompe-

tens och förmåga att företräda och bevaka hjälptagarens rätt till assistans.  

De större utförarna av personlig assistans uppger att de har anställda juris-

ter. Juristerna beskrivs som kunniga, kompetenta, kvalificerade och skick-

liga, och deras uppgifter är att driva hjälptagarnas ärenden. Att hjälp är en 

villkorad rättighet som man kan behöva kämpa för symboliseras i flera fall 

av bilder på domarklubbor:  
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(Assistansia) 

Personlig assistans - ett yrke  

I texterna om personlig assistans finns assistenternas arbetsvillkor ofta 

med som en del av det erbjudande utföraren presenterar. Utförarna säger sig 

till exempel ha kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsavtal etc. Detta 

synliggör hjälpgivarna som anställda på ett sätt som inte görs för de andra 

hjälpformerna. Även beskrivningarna av vad det är hjälpgivarna ska göra för 

hjälptagarna skiljer sig från de andra hjälpformerna genom att vara mer kon-

kreta. 

Utförarna av personlig assistans beskriver hjälpgivarnas uppgifter och ansvar 

i relation till hjälptagaren som att de hjälper, assisterar, arbetar, kompenserar 

för begränsningar, följer brukarens vilja, utför uppgifter och har tystnads-

plikt. Deras arbete beskrivs även metaforiskt med formuleringar som mänsk-

ligt hjälpmedel, förlängd arm och har en annan människas liv i sina händer.   

I texterna om personlig assistans beskrivs de uppgifter som ingår i assistan-

sen ofta under en egen rubrik som riktar sig till personliga assistenter som 

söker arbete eller personer som är intresserade av att arbeta med personlig 

assistans. Ett exempel på hur man beskriver arbetet som personlig assistent 

följer:  
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Att arbeta som personlig assistent  
En personlig assistent är en lyhörd lyssnare och en observant iakttagare. Den 
personliga assistenten samverkar med kunden för att genomföra möjliga och 
omöjliga saker, för att ge kunden tillgång till världen.  
En personlig assistent är en person som tar initiativ eller står tillbaka, som före-
slår eller inväntar - en person som hjälper kunden att utveckla sin livskvalitet.  
 
Arbetsuppgifter 
Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS 
nämns mål som att den som är brukare av personlig assistans ska "kunna leva 
som andra" och ha "full delaktighet i samhällslivet". Därav grundas arbetsuppgif-
terna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin per-
sonliga assistans. I Frösunda är trygghet, trivsel, personlig utveckling och själv-
ständighet hörnstenar i hur den personliga assistansen utformas (Frösunda). 

I denna text relateras den personliga assistentens arbetsuppgifter till tydliga 

mål: ”att ge kunden tillgång till världen” och ”hjälper kunden utveckla livs-

kvalitet”.  

Formuleringarna att den personliga assistenten ska samverka med kunden 

visar att hjälptagaren har en aktiv del i att uppnå dessa mål. Det är inte assis-

tenten som ska göra detta åt hjälptagaren utan det är något man gör tillsam-

mans.  

I citatet beskriver man hur en personlig assistent ”är”. I platsannonser är 

detta att läsa som en kravspecifikation, egenskaper som man ska ha för att 

passa för jobbet. En personlig assistent sägs behöva egenskaper som lyhörd 

lyssnare, observant iakttagare, och kunna ta initiativ och stå tillbaka. Detta 

visar att hjälpmottagaren ska vara i centrum, det är i förhållande till denne 

som assistenten ska vara flexibel och anpassningsbar.  

I stycket som kallas ”Arbetsuppgifter” placeras hjälpen i en juridisk kon-

text genom att man hänvisar till LSS-lagstiftningens mål. Genom att slå an 

vokabulären om hjälp som rättighet gör man det till självklart att den person-
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liga assistentens arbetsuppgifter styrs av hjälptagaren. Det är dennes behov 

men också förväntningar som ligger till grund för hur assistansen utformas.  

Bilden visar två personer som befinner sig i en stadsmiljö vid ett vatten-

drag av något slag. Av texten leds vi att tro att den stående personen är assi-

stent åt kvinnan som sitter i rullstol. Personerna har flera likheter: de är i 

samma ålder och har liknande klädsel – jeans, jacka, sjal och mössa. Detta 

gör att de på ett sätt tillhör samma kategori, ungdomar, det skulle kunna vara 

två vänner. Ett annat exempel på hur personlig assistans kan beskrivas följer:  

Som personlig assistent är du ett mänskligt hjälpmedel, som hjälper en person 
att utföra det som han eller hon inte själv kan på grund av sin funktionsned-
sättning, som exempelvis kan vara ett rörelsehinder, syn-, hörsel- och för-
ståndshandikapp. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger exempel på 
en personlig assistents arbetsuppgifter. Det kan vara att assistera med att äta 
och dricka, klä sig, sköta sin hygien, förflytta sig, kommunicera med andra 
och sköta sitt hem. Det kan innefatta allehanda inköp och att hjälpa brukaren 
att få den sjukvård, tandvård och hjälpmedel som behövs. Att ge assistans i 
träning av olika funktioner, i fritidsaktiviteter och under semester ingår också. 
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra med självbe-
stämmande och personlig integritet (JAG). 

Den inledande texten ”Som personlig assistent är du…” visar att detta är en 

text som riktar sig till den som arbetar eller är intresserad av att arbeta som 

personlig assistent. Meningarna som följer ger assistenten en tydlig uppgift 

att utföra, att vara ett mänskligt hjälpmedel och att assistera med vissa saker.  

Arbetsbeskrivningen består av uppgifter och till skillnad mot äldreomsorgen 

finns inte den emotionella eller omhändertagande aspekten med i beskriv-

ningen. Citatet kommer från en utförare av personlig assistans som riktar sig 

till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Andra verksamheter 

som riktar sig till denna grupp beskriver hjälpgivarnas roll som vägledare 

och pådrivare. I denna utförares beskrivning får personalen en annan roll, 

som en anställd som utför vissa uppgifter för hjälpgivaren. 

I nästa exempel har jag kursiverat de ord som hänvisar till personlig assi-

stans som ett arbete:  

Att arbeta som personlig assistent innebär hela det ansvar som är förenat med 
att ha en annan människas liv i sina händer. Det är också ett yrke som ger 
mycket glädje och tillfredsställelse. Vi erbjuder alla anställda handledning 
och utbildning efter behov.  
 
Att arbeta som personlig assistent är att utföra de viktigaste och mest me-
ningsfulla arbetsuppgifter man kan tänka sig. Du har en uppgift som går ut på 
att hjälpa en funktionsnedsatt medmänniska att leva ett så normalt liv som 
möjligt genom att vara hans/hennes förlängda arm. Du hjälper till i 
hans/hennes vardag med allt detta innebär, såsom att utföra hushållssysslor, 
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att bistå vid påklädning, med personlig hygien, matlagning och vid läkarbe-
sök. Arbetet är oerhört variationsrikt då det är brukarens individuella behov 
som styr uppgifterna.  
 
För att passa som personlig assistent måste du framför allt ha förståelse för as-
sistansbrukaren och den roll du spelar i hans/hennes liv. Du måste vara ly-
hörd, social, serviceinriktad samt kunna sätta dig in i assistansbrukarens situ-
ation och förstå dennes personliga önskemål och behov. Det är också viktigt 
att du är mogen som individ, har hög integritet, att du är flexibel angående 
dina arbetsuppgifter samt att du är en lyhörd lyssnare och observant iaktta-
gare.  
 
En bra personlig assistent tar initiativ och hjälper assistansbrukaren att nå en 
högre livskvalitet. En bra assistent har ett varmt hjärta, en ödmjuk människo-
syn, är flexibel och hjälpsam, och trivs med att ge en personlig omsorg med 
stor omtanke!  
 
Att du som personlig assistent trivs med ditt arbete och ditt företag är en vik-
tig förutsättning för att assistansen ska fungera riktigt bra. Vi på Assali Assi-
stans AB är mycket måna om att våra personliga assistenter ska trivas hos oss. 
(Assalia assistans, mina kursiveringar).  

I denna text återkommer man till att personlig assistent är ett arbete och att 

detta arbete dessutom har ett syfte: att hjälpa en medmänniska med funkt-

ionsnedsättning att leva ett så normalt liv som möjligt samt att nå en högre 

livskvalitet. Detta arbete liknas vid att vara någons förlängda arm. Metafori-

ken kring hjälpgivaren som en förlängd arm för tankarna till en fysisk be-

gränsning hos hjälptagaren. Assistenten ska använda sin kropp för att utföra 

handlingar som hjälptagaren inte kan göra med sin egen kropp. Denna meta-

forik synliggör hjälpen som att utföra praktiska uppgifter och att dessa upp-

gifter ska utföras på initiativ av hjälptagaren. Det är så att säga assistansbru-

karens hjärna som styr assistentens armar.  

I stycke tre och fyra definieras vad som krävs för att bli en bra assistent. 

Här listas egenskaper som behövs som lyhörd, social, flexibel, hjälpsam, 

varmt hjärta. Dessa egenskaper framställs på liknande sätt som i texterna om 

hjälpgivare inom verksamheter som riktar sig till äldre hjälpmottagare. 

Skillnaden är dock att i texten om personlig assistans är ”ett varmt hjärta” 

något som ligger inom ramen för arbetet medan det i texter om äldreomsorg 

beskrivs som ett engagemang som går utöver vad man förknippar med ett 

vanligt arbete.  

I det andra stycket skriver man att det är brukarens individuella behov 

som styr uppgifterna. När man sedan skriver att assistenten måste förstå bru-

karens önskemål får kravet en förankring: att förstå personliga önskemål och 

behov blir väsentligt eftersom dessa styr arbetet.  

Att betona att personlig assistent är ett arbete gör att man betonar även att 

assistenten är anställd för att utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa arbetsupp-

gifter bestäms utifrån brukarens individuella behov. Att relatera arbetsupp-
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gifter och de egenskaper som krävs till ett mål som ett normalt liv och högre 

livskvalitet gör att arbetet framstår som viktigt. Det gör också att det blir 

rimligt att hjälpens innehåll anpassas till den individuella hjälptagaren och 

dennes situation.  

Sammanfattande diskussion     

Hjälpgivarnas uppdrag och kompetenser beskrivs på olika sätt beroende på 

om verksamheterna riktar sig till äldre personer, personer med intellektuell 

eller psykisk funktionsnedsättning eller personer med personlig assistans.  

 Utförare av personlig assistans beskriver sitt uppdrag som att det innefat-

tar ett juridiskt och administrativt ansvar för hjälpens utformning och hjälp-

givarnas anställning, men de definierar också hjälpgivarnas, dvs. assistenter-

nas, uppdrag gentemot hjälpmottagarna.  När hjälpens juridiska aspekter 

betonas blir anställda jurister ett sätt för utföraren att påvisa kompetens för 

uppdraget. När hjälpgivarens anställningsvillkor diskuteras synliggörs att 

även hjälpgivare har rättigheter knutna till sin position som anställd.  

 I marknadsföringen av personlig assistans definieras hjälpgivarens upp-

drag gentemot hjälptagaren dels i form av olika uppgifter, dels med metafo-

riska uttryck som att hjälpgivaren ska vara ”armar” eller ”hjälpmedel”. På så 

sätt tar arbetet som personlig assistent formen av att hjälpgivaren ska låna ut 

sin kropp och låta den styras av hjälptagarens vilja. I en sådan beskrivning 

får hjälpmottagaren en aktiv del i utformningen av hjälpens innehåll.  

 Utförare av äldreomsorgsverksamheter beskriver hjälpgivarna som i be-

sittning av kunskap och känsla. Dock är beskrivningar av vad hjälpgivarna 

faktiskt gör få, och att visa omtanke, engagemang och att lära känna den 

äldre framträder som de mest konkreta uppgifterna.  

 I jämförelse med hjälpgivare inom personlig assistans framstår arbetet 

som hjälpgivare inom verksamheter för äldre hjälpmottagare mer som ett 

kall än ett yrke.  

 Utförare av verksamheter för personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning beskriver sitt uppdrag som att dels tillhandahålla en 

miljö som ger hjälptagaren möjlighet att utvecklas, dels som att personalen 

ska vara ett stöd, visa vägen och ibland även vara en ”motor” som puttar på 

personen med hjälpbehov. Personen som behöver hjälp måste själv genom-

föra vissa moment men innehållet i dessa bestäms av hjälpgivaren. Hjälpgi-

varens uppgift är att se till att träningen genomförs och att den genomförs på 

rätt sätt.   

Ett sätt att begripliggöra de relationer som skildras mellan hjälpgivare och 

hjälpmottagare är att betrakta dem som imitationer av relationer som finns 

utanför hjälpen. Relationerna inom den personliga assistansen kan beskrivas 

som juridifierade, de kan liknas vid affärsförbindelser reglerade av avtal: 

mellan hjälpgivarorganisation och hjälpmottagare, mellan hjälpgivare och 

hjälpmottagare och mellan hjälpgivare och hjälpgivarorganisationen.  
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Relationerna som beskrivs i marknadsföring av hjälp till äldre kan istället 

beskrivas som familiariserade på så sätt att de liknar relationer inom en fa-

milj. Inom äldreomsorgsverksamheternas bilder är hjälpgivarna nästan alltid 

kvinnor och deras omhändertagande gör att de kan liknas vid den goda mo-

derns omsorger om sina barn.  

Även relationer mellan personer med psykisk eller intellektuell funkt-

ionsnedsättning kan liknas vid den mellan föräldrar och barn, men jämför 

med äldreomsorgen har föräldrarna här en mer fostrande roll. Samtidigt skil-

jer sig de önskvärda relationerna inom verksamheter för personer med psy-

kisk eller intellektuell funktionsnedsättning från en relation inom familjen 

genom att de inte är personliga – hjälpgivaren beskrivs inte som person, och 

är sällan synlig på bild. Relationen får därmed sitt värde utifrån dess funkt-

ion snarare än som en personlig relation och liknar hjälpgivaren vid en lärare 

eller vägledare.  

 I texterna om personlig assistans är hjälpmottagaren en likvärdig part till 

hjälpgivaren – både på organisationsnivå och i relation till den hjälpgivande 

assistenten. I verksamheter för personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning delas ansvaret för hjälpen mellan hjälpgivare och 

hjälpmottagare genom att man gör saker tillsammans, eller genom att hjälp-

givaren får stöd att utvecklas. Marknadsföringen av äldreomsorg skiljer sig 

från hjälpformerna som riktas till yngre vuxna genom att hjälpgivarna är 

mest synliga såväl i text som i bild. Hjälpmottagarna tillskrivs ingen aktiv 

del vare sig i hjälpen eller i relationen. Till skillnad mot den personliga assi-

stansens relation som kan illustreras med en bild av ett handslag symbolise-

ras relationen mellan den äldre hjälpmottagaren och hjälpgivaren av en hand 

som hålls mellan två andra (se kap 8). Dessa skillnader kan sammanfattas 

som att för yngre personer är hjälpen ett gemensamt projekt mellan hjälp-

mottagare och hjälpgivare men för äldre är hjälpen hjälpgivarens projekt. 
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10. Ambitionen för hjälp   

Det här kapitlet behandlar vilka mål och ambitioner utförarna har för hjälp 

till olika hjälpmottagare – vad ska livet med hjälp innehålla, vilka aktiviteter 

ska möjliggöras och var äger hjälpen rum?  

Som i de tidigare kapitlen om hur hjälp marknadsförs så finns skillnader 

mellan hjälp riktad till äldre personer, personer med psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning samt hjälp i form av personlig assistans.  

Ambitionen med hjälp till äldre hjälpmottagare 

Ett genomgående tema i marknadsföringen av hjälp till äldre personer är att 

hjälpen inte ska medföra någon förändring för hjälptagaren. Istället ska hjäl-

pen göra det möjligt att fortsätta att leva så som man är van. Detta liv, såsom 

det får form på utförarnas hemsidor, utspelas framförallt i den äldre hjälp-

mottagarens hem, oavsett om detta hem är i form av den vanliga bostaden 

eller i ett äldreboende, och de aktiviteter som utförs är i huvudsak relaterade 

till hemmet och hushållet.   

Hjälp att bo kvar i det egna hemmet 

När utförare beskriver hemtjänsten framstår möjligheten för den äldre att bo 

kvar i hemmet som det överordnade målet.  

Hemtjänsten hjälper dig att bo kvar i ditt hem, genom att utföra olika tjänster i 
samarbete med dig (Bandhagen – Örbys hemtjänst). 

Även de praktiska sysslor som beskrivs som hemtjänstens tänkbara uppgifter 

är knutna till att sköta ett hem som till exempel matlagning, städning, matin-

köp och bankärenden. Dessa sysslor radas upp av flertalet utförare och blir 

på så sätt en slags standardbeskrivning av vad hemtjänsten kan göra utöver 

att ge personlig omvårdnad. Promenader nämns också av många utförare och 

är en av de få aktiviteter som varken utförs i hemmet eller är direkt relaterad 

till hemmets göromål. 

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Dessa tjänster 

utgörs dels av uppgifter som liknar hemtjänstens och som utförs i hemmet 
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t.ex. storstädning, fönsterputs och trädgårdsarbete; dels av aktiviteter som är 

längre bort från hemmet som teaterbesök, biobesök eller kyrkogårdsbesök.  

Hemmet och hushållet framträder därmed som arenan för den äldre 

hjälpmottagarens liv medan aktiviteter utanför hemmet får en karaktär av lyx 

som man får betala för själv.  

Det egna hemmet symboliserar det vanliga livet – livet man är van vid. 

Att bibehålla hemmaboendet blir som en symbol för att hjälpen lyckas mot-

verka den förändring som hotar och äldreboendet blir ett sistahands alterna-

tiv. Mot bakgrund av detta är det kanske inte konstigt att ett framträdande 

tema i marknadsföringen av äldreboenden är hemlikhet.  

Hemlikhet 

Utförare som har äldreboenden betonar att de är hemlika. Denne hemlikhet 

gestaltas både i bild och med ord. En utförare uttrycker det så här:  

På Lovisa Gården arbetar vi fortlöpande med att utveckla vår miljö och göra 
den så hemlik och trygg som möjligt med hjälp av bl.a. möbler, textilier och 
målningar. Här finns inga vita korridorer, sjukhus möbler eller andra saker 
som för tankarna mot sjukhus eller institution (Lovisagården) (ingen bild) 

I detta citat kopplar utföraren hemlikhet till trygghet. Detta ska uppnås med 

hjälp av möbler, textilier och målningar. Detta kontrasterar man mot ”vita 

korridorer och sjukhusmöbler”, som på så sätt blir hemlikhetens motsats.  

Av texten framgår inte vilken sorts möbler eller målningar man avser. På 

just den sida där detta citat är hämtat finns ingen bild, men det finns bilder 

av äldreboendets interiör på andra delar av hemsidan. Dessa bilder visar 

välvårdade möbler som ser ut att härstamma från ett antal decennier tillbaka. 

Ett exempel på detta följer:  



 173 

 

  (Lovisagården) 

Denna bild är en av flera på utförarens startsida. De andra visar liknande 

interiörer från andra rum. 

Det rum som syns här ser ut att vara ett gemensamt rum för de boende. 

Det finns ett bord, en soffa och flera stolar. Möbler, tavlor och lampor här-

stammar från olika tidsperioder. På väggen hänger tavlor med guldram och 

någon form av bonad eller vepa. 

Denna bild är på intet sätt unik för denna utförare, liknande bilder åter-

kommer på bilder för äldreboenden.  Ett annat inslag i dessa bilder är att det 

kan vara julpyntat med tomtar och ljusstakar. Ett exempel på detta kommer 

från en annan utförare:  
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Denna bild visar bara en begränsad del av ett rum. I centrum finns en tavla 

med guldram och en byrå av äldre modell. På byrån står en tomte. Men 

bakom byrån finns en ledstång för att hålla sig i när man går i korridoren och 

i taket lyser en naken glödlampa. Detta vittnar om institutionens närvaro 

trots försöken att maskera den.   

Utformningen av livet 

När utförare beskriver äldreboenden framhåller man att man försöker ut-

forma livet på boendet på samma sätt som i det tidigare hemmet. Till största 

del handlar detta om hur vardagen ser ut, men också vikten av att skilja mel-

lan vardag och högtid.  

Ett exempel på hur vardagen utformas finns i följande citat: 

Att fortsätta känna sig delaktig i vardagens sysslor är viktigt för självkänslan 
och stärker känslan av sammanhang och meningsfullhet. 
Aktiviteter i vardagen kan vara allt från att själv sköta sin hygien, med eller 
utan stöd av personalen, till att följa med till tvättstugan eller städa sin lägen-
het. 
Aktiviteter kring mat- och måltidssituationen är viktiga och kan innebära allt 
från bakning till dukning, disk och skala potatis. 
Även de som inte själva kan hjälpa till kan se hur de andra arbetar med väl-
kända dofter och ljud vilket ger samtalsämnen kring egna erfarenheter (Mår-
tensgården, ingen bild).  

Detta citat är en del av en text som beskriver aktiviteter på ett äldreboende. 

Till stor del handlar dessa aktiviteter om vardagsrutiner som att städa, tvätta 

och laga mat.  

Första styckets formulering ”att fortsätta känna sig delaktig i vardagens 

sysslor” visar att utföraren utgår från att den vardag man har på äldreboendet 

liknar den vardag de äldre hjälptagarna tidigare haft. Återskapandet av dessa 

inslag i vardagen tillskrivs stor betydelse för de äldre hjälptagarnas välbefin-

nande, de är viktiga för såväl självkänsla som för att skapa sammanhang och 

mening. De vardagliga rutinerna är gemensamma för alla boende och utgår 

därmed från en slags generalisering av hur man föreställer sig att de boendes 

liv sett ut tidigare. 

I texten benämns olika rutiner som aktiviteter. Genom att formulera sig på 

detta sätt kan man använda rutiner som att tvätta eller skala potatis som sätt 

att tillfredsställa hjälptagarnas behov av aktivitet, delaktighet och menings-

fullhet. Därmed begränsas också aktiviteternas till en och samma plats, in-

omhus i äldreboendet.  

I utförarnas berättelser om livet på äldreboenden är vardagen viktig, men 

man framhåller också vikten av att skilja mellan vardag och högtider:  
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De dagliga aktiviteterna bryts ibland av särskilda händelser. Vi lagar gemen-
samt en måltid som därefter avnjuts vid dukat långbord.  
Genom att ordna aktiviteter vid högtider såsom påsk, midsommar, lucia och 
jul kan vi hjälpa till att bibehålla tidsuppfattning och ge en känsla för årstider-
na och det som hör därtill (Mårtensgården)  

Detta citat inleds med att man beskriver ”särskilda händelser” som är avbrott 

från de vardagliga aktiviteterna. Genom att fira högtider vill man återskapa 

eller bibehålla ett levnadsmönster och på så sätt orientera sig mot världen 

utanför.  

Gemenskap   

I äldreomsorgsutförarnas texter tillskrivs närheten till andra människor en 

stor betydelse för att skapa trygghet. För hemtjänsten betonar man den per-

sonliga och nära relationen mellan anställd personal och hjälptagare. För 

äldreboenden betonar man gemenskapen både mellan de boende och mellan 

personal och boende. En utförare beskriver det på detta sätt:  

Vardagen på våra vård- och omsorgsboenden präglas av aktiviteter, för att hålla 
igång och stärka samhörigheten och gemenskapen bland de boende. Tack vare de 
gemensamma aktiviteterna slipper våra boende känna ensamhet. Samtidigt re-
spekterar vi även de boendes behov av lugn och ro, och erbjuder därför möjlig-
heter att syssla med individuella hobbies. Vi gör utflykter, ordnar tillställningar 
med musik och sång, sysslar med handarbete och spelar spel - alltid enligt våra 
boendes önskemål och förmåga som utgångspunkt. Det är också många som 
uppskattar att delta i det dagliga arbetet, med välkända aktiviteter som att hjälpa 
till med borddukning och matlagning. Anhöriga är alltid välkomna att delta i 
aktiviteter, utflykter och måltider (Förenade care). 

Texten inleds med ett konstaterande att vardagen fylls av aktivitet och ge-

menskap. På detta sätt markerar man att gemenskap inte är något undantag, 

det pågår dagligen. I den andra meningen ”Tack vare de gemensamma akti-

viteterna slipper våra boende känna ensamhet” gör man känslan av ensamhet 

som ett normaltillstånd hos de äldre. Ett tillstånd som måste åtgärdas med 

gemensamma aktiviteter.  

En annan utförare använder mat för att visa gemenskapen på äldreboen-

det:  
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Eget kök med hemlagad mat - och nybakat bröd! 
På Lovisa Gården har vi egen kokerska som lagar all mat på plats. Oftast står 
husmanskost på matsedeln. 
För många är måltiderna en viktig stund på dagen och vi är därför måna om att 
göra det till en gemytlig upplevelse. Den boende väljer själv att delta i gemen-
skapen i matsalen eller att äta på sitt rum. Personalen deltar alltid vid bordet för 
att skapa matro och väcka trevliga samtalsämnen. 
Till helgen dukar vi extra festligt och har helgmeny. På fredag kvällarna bjuder vi 
på ”fredagsmys” för att markera en start på helgen. Då blir det tex ost och kex, 
godis och annat gott som våra boende tycker om. Alla erbjuds något gott att 
dricka till och de som önskar tar ett glas vin (Lovisagården). 

I detta citat konstruerar maten en gemenskap på äldreboendet. Samtidigt 

markerar maten övergången från vardag till helg. Texten inleds med att be-

skriva den vanligaste maten som är husmanskost och avslutas med att maten 

på helgerna skiljer sig från vardagen, en övergång som börjar med ”fre-

dagsmys”.  

Husmanskost är en beteckning för traditionell svensk mat som ofta tilla-

gas med svenska råvaror. Det kan därmed relateras till den likhet i vanor 

som föregående avsnitt handlade om. Bilden visar en plåt med semlor, i 

dessa semlor kombineras det välkända och traditionella med det lite lyxiga.  

Fredagsmys är en aktivitet som associeras till något man gör med vänner 

och familj. Genom att benämna den måltid man intar på fredagar som just 
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”fredagsmys” konstrueras en familjeliknande gemenskap mellan personerna 

på boendet. Personal och de andra hjälptagarna bildar en ställföreträdande 

familj som delar de aktiviteter den äldre tidigare antas ha delat med sin egen 

familj.  

Personlig likhet 

Ett par utförare nämner även levnadsberättelser som ett verktyg för att skapa 

likhet med det tidigare livet, innan hjälpbehovet uppstod. Levnadsberättelser 

används ofta inom demensvården. En levnadsberättelse är ett kortfattat do-

kument om den äldres tidigare liv och kan bestå av uppgifter om var man har 

bott, namn på föräldrar etc. men också om man är morgonpigg eller kvälls-

pigg, vad man tycker om att äta osv. Dokumentet ska alltså beskriva hur 

hjälpmottagaren är som person. En utförare beskriver sitt arbete med lev-

nadsberättelser på följande sätt:  

I en god vård och omsorg ingår att boende som har demensdiagnos ska få 
känna en god livskvalitet och uppleva en god vardag. Personer med demens-
diagnos är också i behov av människor som försöker tolka och förstå deras 
vilja och behov, visa förståelse för reaktioner av olika slag, prata för den som 
inte längre klarar att bestämma själv, ger medmänsklighet, närhet, tid och in-
tresse. Det handlar mycket om att ge stöd, hjälp, stimulans och aktivering av 
kvarvarande funktioner. Det är också viktigt att omsorgspersonalen och när-
stående ser möjligheter för att boende som är demenssjuk ska kunna få upp-
leva så god livskvalitet som möjligt. Det gäller att ta fram lösningar för varje 
individ. Det är till stor hjälp att utgå från den boendes levnadsberättelse och 
ha ett nära samarbete med närstående (Temabo). 

I denna text formulerar man problemet med kategorin dementa personer som 

att de inte kan uttrycka sig och bestämma själva. Personalen behöver därmed 

det jag tidigare kallat för emotionell kompetens; förståelse, medmänsklighet, 

närhet, intresse. Denna kompetens räcker dock inte för att hitta ”lösningar” 

för personer med demens, för att hitta dessa använder man sig av levnadsbe-

rättelsen och närstående. Såväl levnadsberättelsen som de närståendes berät-

telser om personen är orienterade bakåt i tiden, de utgår från vad personen 

skulle ha önskat om den inte blivit dement. Detta innebär att man använder 

det förflutna som ett slags facit för att tolka vad en person vill i nutid, och 

också för att försöka återskapa denna person såsom denne en gång har varit.  

Den andra utföraren som nämner levnadsberättelsen sätter inte detta i 

samband med demens, utan med äldreomsorg i allmänhet:   
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I äldreomsorgen börjar vi alltid med ett välkomstsamtal med pensionärer som 
är nya hos oss. Välkomstsamtalet bidrar till att vi kan skapa oss en bild av 
personen och vilka vanor, behov och önskemål som finns. I vissa fall vill 
pensionärerna dela med sig av sin levnadshistoria för att ge en tydligare bild 
av hur han eller hon har levt tidigare. Utifrån välkomstsamtalet lägger vi upp 
en så kallad genomförandeplan som beskriver hur vården och omsorgen ska 
utföras (Attendo). 

Denna utförare menar att det är viktigt att utföraren vet vad den äldre hjälp-

tagaren är van vid, och hur denne har levt tidigare och ett sätt att göra detta 

är att ta del av den äldres levnadshistoria. Det tidigare livet utgör sedan 

grunden för hur hjälpen ska utföras. Detta citat visar att synen på äldre per-

soner som styrda av sin historia inte är begränsad till dementa. Man förvän-

tar sig inte att äldre hjälptagare ska vilja utvecklas eller förändra något i sitt 

liv och därmed finns heller inget framåtsyftande i hjälpen.  

 Levnadsberättelser är ett sätt för utförare och personal att försöka förstå 

de äldre hjälptagarna, i synnerhet de som inte har förmåga att uttrycka sig 

klart. Samtidigt är det ett uttryck för att det finns ett begränsat utrymme för 

äldre hjälptagare att utvecklas och förändras inom ramen för äldreomsorgens 

verksamhet.  

Även om levnadsberättelser inte är ett stort tema kvantitativt sett är de en 

del av ett större mönster av att det förflutna ska bestämma nuet och att ut-

veckling inte kan ske. En utförare bryter dock mönstret med att behålla lik-

het och uttrycker att en äldre hjälptagares intressen kan förändras:  

Aktiviteter som sätter guldkant på vardagen!  
Alla är vi olika, både till utseende och humör, och vi tycker alla om olika sa-
ker att göra. När demensen fortskrider kan även intresset förändras. Det vi ti-
digare har tyckt om att göra lockar inte alls längre och tvärtom kan vi få nya 
intressen (Lovisagården). 

Texten inleds med ett konstaterande av att alla är olika och tycker om olika 

saker. Detta framhålls med stor säkerhet som något som är självklart och 

naturgivet. Därefter går man vidare med att intressen kan förändras av de-

menssjukdom. Detta sägs inte med lika stor säkerhet utan det är något som 

kan, men inte behöver, ske. I citatets sista mening beskriver man vad det är 

som kan ske på grund av en demenssjukdom, och det är att man får nya in-

tressen. Därmed gör man uppkomsten av nya intressen hos en äldre hjälpta-

gare till en konsekvens av en demens. Att personers intressen skiljer sig från 

varandra framställs således som normalt men att en äldre persons intressen 

förändras över tid är inte normalt. Samtidigt som texten signalerar att man 

inte kräver att en äldre hjälptagare ska vara som denne varit i sitt tidigare liv 

så förhåller man sig till förändring som något avvikande.  
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Ett ordnat liv för personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning  

Det liv som beskrivs inom ramen för hjälp till personer med psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättning är ett liv som kretsar kring att få ordning 

på vardagens rutiner. I dessa rutiner ingår hemmet, att gå till ett arbete eller 

daglig verksamhet samt att ha en fritidssysselsättning. Kring var och en av 

dessa arenor finns aktiviteter att träna på. Så här gestaltas livet av en utförare 

som beskriver boendeträning:  

 

På Kajutan kan vi också erbjuda korttidsboende under vardagar och komma 
direkt efter skolan eller sitt dagcenter/arbete. Denna verksamhet riktar in sig 
på boendeträning inför flytten hemifrån föräldrarna. Här kan vi träna på alla 
vardagliga rutiner som matlagning, vardagsekonomi hygien och klädvård. 
Men också sociala färdigheter som gemenskap, kommunikation, förflyttningar 
och fritidsaktiviteter. (KÅS omsorgsverksamhet, boendeträning). 

Det här citatet beskriver sig som att man arbetar med boendeträning. Målet 

är att tydligt, att kunna flytta hemifrån. Man definierar också vilka kompo-

nenter man måste klara av för att uppnå målet. Dessa komponenter består 

dels av att kunna sköta praktiska göromål i ett hem och dels av vad som kal-

las ”sociala färdigheter” dvs. att kunna umgås med andra människor, att 

kunna förflytta sig mellan olika platser och att ha fritidsaktiviteter.  

I texten beskrivs hjälptagarens liv som inramat av aktiviteter under dyg-

nets vakna timmar. Hjälptagaren kommer från skola/dagcenter/arbete till 

boendeträningen där man tränar på sådant som ingår i att sköta ett hem, men 

som också innefattar fritidsaktiviteter.   

Bilden visar en kvinna som håller i ett påslakan. Bakom henne finns en 

säng som hon tycks vara i färd med att bädda. Bilden blir på så sätt en illust-

ration av de ”vardagliga rutiner” som texten beskriver.  

I äldre hjälptagares liv är hemmet den viktigaste platsen. För personer 

med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning blir hemmet en av flera 
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arenor där man bör vistas. Varje arena är relaterad till en tidpunkt och en 

sysselsättning. Målet är att följa en ordning där man vaknar hemma, går till 

jobbet, går hem och gör det man behöver göra i hemmet och sedan gör saker 

på fritiden. Lika viktigt som att ha ett eget hem är förmågan att kunna lämna 

det för att uträtta andra saker.  

Arbetet 

Sysselsättning eller arbetsträning har en särskild plats i hjälpen till personer 

med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Attendo erbjuder Daglig verksamhet till personer som har svårt att arbeta till 
följd av funktionshinder. Daglig verksamhet erbjuder aktiviteter som är indi-
viduellt anpassade efter personen och som bidrar till att personen kan vara so-
cialt aktiv och delta i samhällslivet. Vårt mål är att bidra till en utvecklande 
och glädjefull vardag (Attendo). 

Bilden visar några män som sitter vid varsin plats i ett rum. Personernas 

arbetsytor är avgränsade med låga skärmkanter och de sysslar med olika 

saker. Samtidigt har personerna tillgång till en gemenskap där det sitter i 

samma rum. Personerna har sina blickar riktade på sina egna saker. Lokalen 

i bild ser ut som en industriarbetsplats, personerna är sysselsatta och fokuse-

rade på det de har för händerna.  

Att likna aktiviteter för personer med psykisk eller intellektuell funkt-

ionsnedsättning med arbete är vanligt. Resultatet av detta arbete visas ofta 

upp som ett slags bevis på detta. Dessa produkter kan vara julkort, smörkni-

var eller, som i exemplet ovan, fågelholkar. Arbetsplatsen är en särskild 

arena, en miljö som anpassats för att passa deltagarna.  
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Ett liv utan begränsningar med personlig assistans 

Det som framförallt kännetecknar personlig assistans är att det är en aktivitet 

som inte är bunden till en plats. Man betonar hela tiden att det inte finns 

några begränsningar och att hjälpen ska göra det möjligt för hjälptagaren att 

göra saker denne inte kan göra utan hjälp, samt att individen har obegränsade 

möjligheter att bestämma hur hjälpen ska utformas.  

Att göra det omöjliga  

Livet med personlig assistans beskrivs som ett liv som inte begränsas av 

funktionsnedsättning. Några utförare uttrycker sig på följande sätt: ”Person-

lig assistans ger dig frihet och kontroll” (Telge assistans), ”Den personliga 

assistenten samverkar med kunden för att genomföra möjliga och omöjliga 

saker, för att ge kunden tillgång till världen” (Frösunda), ”Det är ditt liv. Vi 

vet att vi kan göra det bättre.” (Nordström assistans). Dessa citat visar att 

hjälpen ska leda till frihet, förverkliganden och ett bättre liv. Det handlar 

med andra ord om att hjälpen ska öppna upp för möjligheter som hjälptaga-

ren inte haft utan assistans. 

Hjälptagare med personlig assistans avbildas i en mängd olika miljöer – 

på solsemester, i skogen, i stadsmiljöer, shoppingscentra, pool eller sporthall 

– men sällan i ett hem eller på en arbetsplats. Relativt ofta är dessa miljöer 

otillgängliga och förstärker därför budskapet om att hjälpen möjliggör ”det 

omöjliga”.  Här följer några exempel:  
  



 182 

 

Personlig assistans är en mänsklig rättighet 
I Sverige är personlig assistans en lagstadgad rättighet som ger oss möjlighet att 
leva det liv vi vill, oavsett funktionsförmåga. Med personlig assistans kan vi vara 
föräldrar, jobba och bo där vi vill. Det som många tar för självklarheter, blev för 
vissa av oss möjligt först genom personlig assistans (Stil). 

I det här citatet betonar man att hjälpen är en rättighet och att den ska möj-

liggöra att leva det liv man vill. Exempel på detta är föräldraskap, arbete och 

boende. 

Bilden visar två män och två barn. Ett av barnen sitter i knäet på och det 

andra sitter nära mannen i rullstol. Mannen i rullstol är tillsammans med 

barnen i bildens centrum. Detta ger effekten att de tre framstår som en enig-

het där den andre mannen, som befinner sig utanför bildens centrum, inte 

ingår. Närheten och åldersskillnaden mellan barnen och mannen gör att det 

verkar som att han är deras pappa. Textens notering om att assistans ska 

möjliggöra föräldraskap bidrar till detta intryck.  

Den andra mannen sitter bakom de övriga, det är längre avstånd mellan 

honom och de övriga än mellan de övriga deltagarna och han deltar inte hel-

ler i fisket. Detta stärker intrycket av att han inte ingår i den familj som fis-

kar, men samtidigt är han för nära för att vara en främling och han följer 

familjens aktiviteter med blicken. Han är en person som hör till sällskapet 
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men inte till familjen. Utifrån texten kan man sluta sig till att denne man är 

personlig assistent till mannen i rullstol.  

Bilden visar en familj och en miljö som är relativt otillgänglig för en rull-

stol. Därmed visar den assistansens möjligheter på flera sätt, såväl för föräld-

raskap som för möjligheter att utföra aktiviteter och ta sig till platser som 

kan vara svåra att nå på egen hand. 

En annan bild visar en kvinna som får hjälp av två andra kvinnor. I bak-

grunden finns en sandstrand, palmer och parasoll vilket gör att tankarna förs 

till en solsemester. Platsen tillsammans med bad i havet visar på hur stor 

räckvidd den personliga assistansen har i jämförelse med äldreomsorgen där 

de allra flest aktiviteter äger rum i boendet eller dess närmiljö. 

 

(JAG) 

Individanpassad hjälp   

Rätten att bestämma över hjälpen finns såväl på en administrativ som på en 

praktisk nivå. Den administrativa delen handlar om hur stor del av administ-

rationen hjälptagaren vill överlåta till utföraren. I detta ingår att man kan 

välja att utföra den mesta samordningen kring assistansen själv men i valfri-

hetens namn kan man också välja att överlåta all planering och administrat-

ion till utföraren.  En utförare uttrycker sig på följande sätt om detta:  

Nordström har inget ”standard”-paket för assistans och hur den samordnas 
utan vi bygger assistansen utifrån våra kunders önskemål och behov (Nord-
ström).  

Denna utförare kontrasterar sig själv mot utförare som har ”standardpaket” 

och menar att det är en förutsättning för bra assistans att den är individuali-
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serad. Därmed framstår alla försök till standardisering som ett hot mot bra 

assistans. Andra utförare använder samma logik men presenterar en annan 

lösning:  

Vi sätter alltid dig som individ i fokus och erbjuder därför lösningar som är 
skräddarsydda efter dina behov. Detta resulterar i en arbetskvalitet som gagnar 
dig såväl innehållsmässigt som prismässigt. Vi har dock ett antal modeller att 
erbjuda som exempel: …(Omsorgscompagniet).  

Denna utförare visar sin individfokus genom att uttrycka att man har ”skräd-

darsydda” lösningar samtidigt som man har ”modeller”, som man senare i 

texten även benämner ”paket”.  Här kan utföraren presentera en lösning som 

inte är standardiserad genom att referera till sina modeller som ”exempel”. 

På så sätt framstår de inte som standardiserade modeller utan modeller som 

ska underlätta hjälptagarens val av avtal.  Man kan alltså välja att inte ta ett 

paket.  

Diskussion  

Utförarnas hemsidor skildrar olika ambitionsnivåer och räckvidd för olika 

hjälpformer. Dessa skillnader gäller vad livet ska innehålla och var det ut-

spelas.  

I äldreomsorgen är man fokuserad på boendemiljön, och hur livet inom 

den utformas. Till äldreboendet bjuder man in anhöriga och hittar på aktivi-

teter. För personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning är 

hemmet en av flera arenor, men lika viktigt som att vara i hemmet är det att 

ta sig ut ur hemmet för att delta i aktiviteter.  Livet utspelas på olika arenor – 

hemmet är förknippat med vissa sysslor medan arbetet och fritiden ska ut-

spelas utanför hemmet. Det blir en ständig rörelse mellan olika arenor där 

varje plats har sina specifika aktiviteter och tider. För personer med person-

lig assistans är det platsobundenhet som är temat för miljöerna. Att vara fast 

vid en viss plats eller begränsad i sin rörelsefrihet tycks vara det värsta tänk-

bara scenariot, och endast vid något enstaka tillfälle finns en person med 

personlig assistans avporträtterad i hemmiljö.  

Trots att olika miljöer görs relevanta för olika hjälptagare är en gemensam 

nämnare att man på olika sätt betonar att hjälptagarna inte ska bli isolerade. 

För äldre gör man det genom att man framställer äldreboendet som en plats 

med gemenskap, där anhöriga är välkomna och där man bjuder in till musik 

och dans, medan det för personer med personlig assistans och psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättningar är viktigt att ta sig ut från hemmet för att 

finna gemenskap.  
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11. Åldersrelaterade diskurser om hjälp 

Kategoriseringar och klassificeringar är en oundviklig del av våra tankesy-

stem. Utan dem kan vi vare sig uttrycka oss eller tänka och resonera kring 

olika fenomen. I ett välfärdssystem som har till uppgift att jämna ut skillna-

der mellan grupper är det också nödvändigt att skilja ut vilka grupper som 

behöver extra resurser, och när det gäller hjälp måste vi ha procedurer som 

skiljer hjälpbehövande från icke-hjälpbehövande. I vårt välfärdssystem finns 

också procedurer som skiljer olika hjälpbehövande från varandra, och som 

därigenom bestämmer vem som ska ges tillgång till vilka hjälpformer.  

I den här avhandlingen har syftet varit att problematisera den åldersbase-

rade kategoriseringen av vuxna med hjälpbehov i ”äldre personer” och ”per-

soner med funktionsnedsättning” genom att analysera hur skillnad görs mel-

lan dessa grupper i nationella handlingsplaner för äldre- och funktionshin-

derspolitiken samt på hemsidor för utförare av hjälp. Utöver detta har av-

handlingen även studerat hur äldre och yngre personer med 

funktionsnedsättning hålls isär och konstrueras som två olika grupper i lag-

stiftning och forskning.  

Första delen av kapitlet summerar studiens resultat – hur äldre och yngre 

hjälpmottagare hålls isär i lagstiftning, i forskning om hjälp, i nationell poli-

tik och i marknadsföring av hjälptjänster. Därefter diskuteras resultaten i 

relation till olika aspekter av styrningsmentalitet: kunskap om det som ska 

styras och regleringen mellan medborgarnas och samhällets, eller det offent-

ligas, ansvar. Hur kunskapen kring hjälp till äldre respektive yngre hjälpmot-

tagare ordnas diskuterar jag i termer av två olika diskurser. I detta avsnitt 

förs studiens resultat samman med tidigare forskning om hjälp. Detta följs av 

ett resonemang om hur hjälpgivare och hjälpmottagare positioneras i relation 

till varandra inom dessa diskurser.  

Isärhållandet i fyra olika sammanhang: sammanfattning 
av avhandlingens resultat 

Reglering och tilldelning av hjälp  

I hjälpsystemet görs skillnad mellan äldre och yngre personer med hjälpbe-

hov genom lagstiftning, genom att äldre och yngre erhåller olika hjälpformer 
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samt genom hur resurser tilldelas till äldreomsorg respektive stöd och ser-

vice för personer med funktionsnedsättning. 

Den lagstiftning som reglerar kommunens ansvar för och individens rätt 

till hjälp är Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). SoL omfattar alla personer med hjälpbehov medan 

LSS utgör ett komplement för personer med betydande funktions-

nedsättningar. Personer vars funktionsnedsättning beror på normalt åldrande 

har inte har rätt till hjälp enligt LSS. Någon uttalad åldersgräns för LSS-

insatser finns däremot inte, med undantag för att personlig assistans inte 

nybeviljas till personer som fyllt 65 år vid ansökningstillfället. Trots detta 

går endast en liten del (cirka 10 procent) av LSS-insatserna till personer över 

65 år. 

En viktig skillnad mellan dessa lagstiftningar är att LSS har högre ambit-

ionsnivå. LSS syftar till att ge personer med hjälpbehov goda levnadsvillkor, 

och insatserna är avgiftsbefriade. SoL:s lägre ambitionsnivå uttrycks i termer 

av skälig levnadsnivå, och insatserna är avgiftsbelagda. Rätten till insatser 

enligt SoL prövas mot huruvida individen kan få sina behov tillgodosedda på 

annat sätt, vilket skapar en otydlig gräns för var samhällets ansvar går. I LSS 

är gränsen tydlig då endast de reella omständigheterna, dvs. om behoven 

faktiskt tillgodoses eller inte, får tas med i bedömningen. Även inom SoL 

finns skillnader i hur hjälpformer fördelas mellan äldre och yngre hjälpmot-

tagare. Inom de hjälpformer som är av utvecklande karaktär, inriktade på att 

bryta isolering och skapa delaktighet, som boendestöd och ledsagning, finns 

en betydligt större andel yngre hjälpmottagare än äldre. Hemtjänst och sär-

skilt boende som i huvudsak är inriktade på kompensation domineras däre-

mot av äldre hjälpmottagare.  

Under de senaste decennierna har resurstilldelning och omfattning av 

verksamheter för äldre och yngre hjälpmottagare utvecklats åt olika håll. 

Resurserna till äldreomsorgen har stramats åt medan de sammantagna resur-

serna för personer med funktionsnedsättning har ökat. Såväl i lagstiftning 

som i politiska beslut om resursfördelning betraktas således samhällets insat-

ser för yngre och äldre personer med hjälpbehov som olika domäner. 

Representationer av hjälp i omsorgs- och funktionshinders-

forskning 

Den kunskap som produceras i forskning är en del av betydelseskapandet 

kring hjälp till vuxna personer, och därför riktas här intresset för den tidigare 

forskningen mot hur hjälp representerats – från vilket perspektiv man närmat 

sig hjälp, och vilka aspekter av hjälp som därmed synliggjorts i relation till 

äldre och yngre hjälpmottagare. 

Forskning om vuxna personer med hjälpbehov har till största del varit 

uppdelad mellan omsorgsforskning gällande äldre personer och funktions-
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hindersforskning med fokus på yngre personer.  Inom dessa olika forsk-

ningsområden har man närmat sig hjälp från olika perspektiv.  Omsorgs-

forskningen har till stor del fokuserat på hjälp som arbete, både oavlönat och 

avlönat, men ägnat mindre uppmärksamhet åt hjälpmottagaren. Funktions-

hindersforskningen har istället lyft fram upplevelser av att ta emot hjälp, och 

varit mindre intresserad av hjälpgivaren.  

En genomgång av tidigare forskning om hjälp till vuxna människor visade 

att hjälp representeras på olika sätt beroende på om den riktas till äldre per-

soner eller personer med funktionsnedsättning. I relation till äldre hjälpmot-

tagare representeras hjälp som ”omsorg” medan hjälp till yngre synliggörs 

genom att hjälp representeras som ”service”.  

I omsorgsrepresentationen synliggörs hjälp som ett arbete, och god om-

sorg definieras utifrån hjälpgivarens kompetens och agerande. Att arbeta 

med att ge hjälp framställs som ett arbete med både praktiska och emotion-

ella komponenter, och den goda omsorgen är förknippad med känsla och en 

omtanke om hjälpgivaren som går utöver yrkesrollen. Den ideala relationen 

mellan hjälpgivare och hjälpmottagare liknas vid relationer inom familjen, 

t.ex. att hjälpgivaren behandlar den äldre hjälpmottagaren som sin egen 

mamma. I denna representation är arbetets organisation och hjälpgivarnas 

arbetsvillkor centrala eftersom de skapar förutsättningar eller står i vägen för 

hjälpgivares möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt.  

Funktionshindersforskningen har varit starkt kritisk mot omsorgsforsk-

ningens fokus på hjälpgivare och använder istället en servicerepresentation 

för att synliggöra hjälp. I denna representation sätts hjälpmottagaren i cent-

rum, och bra hjälp definieras som hjälp som leder till en utveckling eller 

förändring av hjälpmottagarens situation eller möjlighet till självbestämande. 

Detta är en skillnad mot omsorgsrepresentationen, vars fokus på är på hjäl-

pens här och nu, inte ett framtida resultat. I servicerepresentationen är fokus 

på hjälpgivarens handlingar, och inte dennes känslomässiga bindning till 

hjälpgivaren eller hur denne känner inför sitt arbete. Omsorgsrepresentation-

ens omhändertagande ideal ses då som ett uttryck för vård- och omsorgs-

ideologier som står i vägen för självbestämmande. Den ideala relationen 

mellan hjälpgivare och hjälpmottagare är visserligen vänskaplig, men inte 

intim, och hela tiden på hjälptagarens villkor.   

Äldre- och funktionshinderspolitik  

Analysen av de nationella handlingsplanerna för äldre- respektive funkt-

ionshinderspolitiken visar att de olika politikområdena använder sig av olika 

problemrepresentationer där hjälp ges olika stort utrymme och där äldre per-

soner och personer med funktionsnedsättning tillskrivs olika behov.  

Den äldrepolitiska problemrepresentationen kretsar kring en åldrande be-

folknings omsorgsbehov och gör finansiering och produktion av hjälp till 

centrala frågor. Ett ökande antal äldre framställs som en samhällsekonomisk 
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påfrestning på grund av ökade kostnader för äldreomsorg, men även kostna-

der, som uppstår när andelen yrkesarbetande minskar och andelen pension-

ärer ökar, finns nämnda.  

Detta problem görs till ett gemensamt ansvar genom att appellera till soli-

daritet.  Argumentationen för solidaritet är att äldre tidigare har bidragit till 

samhällets uppbyggnad genom lönearbete eller genom att ta hand om famil-

jen. På så sätt blir extra stöd något som äldre personer har förtjänat och ett 

sätt för en yngre generation att reglera den skuld de har till den äldre gene-

rationen. Solidaritet måste dock att den motiveras av en svaghet eller risk - 

den kräver att äldre personer som kategori inordnas bland samhällets svaga. I 

äldrepolitiken görs detta genom att äldre jämställs med andra kategorier som 

associeras med extra stödbehov – sjuka, barn och funktionshindrade.  

I den funktionshinderspolitiska problemrepresentationen, kampen mot ut-

anförskapet, riktas fokus mot identifiering av diskriminerande strukturer och 

folkliga attityder. Den viktigaste frågan är att göra samhället tillgängligt, så 

att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra. 

Detta motiveras genom att visa hur viktigt det är för samhället som helhet – 

att få så många som möjligt att bli produktiva och bidragande är bra för 

samhällsekonomin, men det handlar också om demokratins fortlevnad – i ett 

demokratiskt samhälle ska ingen stå utanför.  

Stöd och service är inte en central fråga för funktionshinderspolitiken, och 

i denna problemrepresentation framhålls, att även om hjälp kan vara viktigt 

för den enskilda individen kan en politisk fokusering på hjälp leda till att 

problem individualiseras, och därmed dölja strukturella frågor.  

Inom ramen för de olika problemrepresentationerna konstrueras grupper-

na äldre personer och personer med funktionsnedsättning på olika sätt. I 

äldrepolitiken förmedlas kunskaper om demografiska variabler som livs-

längd och hälsotillstånd, liksom uppgifter av mer social karaktär såsom fri-

tidsintressen, umgängesmönster och egenskaper som skiljer äldre personer 

från yngre. Bilden som produceras är att äldre som grupp inte är drabbade av 

strukturella problem, men har en gemensam nämnare i det naturliga åldran-

det som många gånger medför nedsättningar i funktionsförmåga och ökad 

ohälsa. Detta legitimerar att äldrepolitiken ägnar så stort utrymme åt om-

sorgsfrågor.  

Till skillnad mot äldrepolitikens konstruktion av äldre som en särskild ka-

tegori betonar funktionshinderspolitiken att funktionsnedsättning inte är 

grund för en gemensam identitet. De faktorer som förenar personer med 

funktionsnedsättning är diskriminering och bristande tillgänglighet. De kun-

skaper som produceras i handlingsplanen riktas mot att lösa upp kategorins 

gränser snarare än att ringa in den. Genom att olika former av funktionsned-

sättningar som gränsar till andra områden (såsom allergi, hjärt-, mag- och 

tarmsjukdomar) får exemplifiera vad en funktionsnedsättning innebär, blir 

gränsen mellan funktionsnedsättning, sjukdomar och vardagliga åkommor 

otydlig. Detta förstärker ytterligare bilden av att hjälpbehov inte är en ge-
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mensam nämnare och bidrar till att definiera ut hjälpfrågor ur funktionshin-

derspolitiken. 

De exempel på funktionsnedsättningar som nämns i handlingsplanen för 

funktionshinderspolitiken är främst fysiska. Personer med intellektuell eller 

psykisk funktionsnedsättningomnämns som personer med särskilda hjälpbe-

hov, men har i övrigt en undanskymd plats i problemrepresentationen, 

kanske beroende på att de inte passar in i bilden av att vara ”som alla andra”. 

I funktionshinderspolitikens fokus på kampen mot utanförskapet betonas 

förändring av såväl samhället som situationen för personer med funktions-

nedsättning. Detta kommer till uttryck i handlingsplanens titel: Från patient 

till medborgare. För personer med funktionsnedsättning krävs en förändring 

som innebär en omställning från passivitet till aktivitet, och som gör det möj-

ligt att leva vuxenliv fullt ut.  

För äldre personer beskrivs en utveckling som är nästan den motsatta. 

Äldre utanför äldreomsorgen är aktiva, men som mottagare av hjälp blir den 

äldre passiv. Sett ur ett livsloppsperspektiv går äldre personer alltså från en 

aktiv till en passiv position – från medborgare till patient. 

Hemsidor för utförare av hjälptjänster  

Liksom i de nationella handlingsplanerna för äldre- respektive funktionshin-

derspolitiken finns tydliga skillnader i vilka behov äldre och yngre hjälpmot-

tagare tillskrivs på hemsidor för utförare av hjälptjänster. På hemsidor för 

äldre hjälpmottagare görs trygghet till det främsta målet för hjälpen. Trygg-

het ska uppnås genom att hjälpen ska förändra så lite möjligt i den äldres liv. 

För yngre hjälpmottagare finns vissa variationer i hur hjälp marknadsförs 

beroende på om den riktar sig till personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning, respektive om den gäller personlig assistans där utfö-

rarna med ett undantag tycks förutsätta att hjälpmottagarna har en fysisk 

funktionsnedsättning.  I båda fallen, när det gäller hjälp till yngre personer, 

relateras ofta hjälpen till ett mål utanför själva hjälpsituationen, man strävar 

efter ett resultat som innebär förändring och förbättring för hjälpmottagaren. 

För personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning eftersträvas 

en utveckling av förmågor, medan marknadsföringen av personlig assistans 

lovar att förverkliga hjälpmottagarens rättigheter vilket ska leda till en för-

ändring av dennes livssituation.  

I dessa olika representationer av hjälp får hjälpgivarna olika uppgift i re-

lation till hjälpmottagarna. I den personliga assistansen är hjälpmottagaren 

aktiv i utformningen av hjälpen och avgör också hur den ska utföras. Perso-

ner med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning är även de aktiva i 

hjälpens utförande medan hjälpgivaren står för utformningen. Till skillnad 

mot de yngre är de äldre inte aktiva i vare sig utformningen eller utförandet 

av hjälp.  
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Hjälpen till yngre personer med funktionsnedsättning syftar till att skapa en 

bättre framtid. Hjälpmottagaren uppmanas att söka sig utanför hemmet, mot 

nya platser och att orientera sig mot nya identiteter genom att de interpelle-

ras som medborgare eller arbetssökande. För äldre syftar hjälpen mot att 

bevara det tidigare livet, i hemmet och i gemenskap med andra hjälpmot-

tagare, anhöriga och hjälpgivare.  

Två diskurser om hjälp  

Som sammanfattningen visar förknippas hjälp med olika syften, platser och 

önskvärda relationer beroende på om hjälpmottagaren är äldre eller yngre.  

Det finns två distinkta sätt att representera hjälp, och dessa återkommer i 

politik, på hemsidor och i forskningen. Det här kan vi förstå som två olika 

diskurser som formar vad vi betraktar som rätt sätt att gruppera och behandla 

vuxna med hjälpbehov (jfr. Foucault 1971/1993; Hall 1997/2001). I dessa 

diskurser produceras också personer som ger och tar emot hjälp som subjekt 

med vissa förväntningar på hur man ska vara och agera som hjälpmottagare 

och som hjälpgivare (jfr. Rose, 1999).   

I den ena diskursen, hjälp för att bevara, som framförallt används när 

hjälpmottagaren är äldre, blir själva syftet med hjälp att motverka förändring 

av såväl plats och aktiviteter som hjälpmottagarens identitet, och till detta 

syftar även relationen med hjälpgivaren. I den andra diskursen, som framför-

allt används när det rör yngre hjälpmottagare, är hjälpen inriktad mot att 

förändra såväl hjälpmottagarens nuvarande situation som identitet. Denna 

förändring ska uppnås genom en pendling mellan olika platser, mellan olika 

aktiviteter och genom relationen med hjälpgivaren.  

Hjälp för att bevara 

I diskursen hjälp för att bevara blir hjälpens huvudsakliga mål att förändra så 

lite möjligt. Utgångspunkten är att hjälp ska göra det möjligt för personer 

med hjälpbehov att fortsätta leva ”som vanligt” – på samma plats och med 

samma vanor och rutiner. Hjälp för att bevara handlar om att bevara den 

äldres identitet genom att bibehålla likhet med det tidigare livet. Dåtiden, 

den tid som förflutit, innehåller svaret på hur hjälpen ska utformas och där-

med orienterar sig denna diskurs bakåt i tiden, med ständiga återblickar mot 

det förflutna. Hjälp för att bevara uttrycks i idén om hemmet som den ideala 

platsen för hjälp och i idén om familjen som ideal för hjälpande relationer, 

och detta får konsekvenser för vad som uppfattas som hjälpande aktiviteter.   



 191 

Platser för bevarande hjälp: hemmet och den hemlika 

institutionen  

Hjälpmottagarens hem är centralt i hjälpen för äldre personer på flera sätt. 

De hjälpformer som dominerar för äldre hjälptagare är hemtjänst, som i hu-

vudsak utförs i den äldres hem, och äldreboende, som ska ersätta det egna 

hemmet för de personer som har för stora hjälpbehov för att det ska vara 

möjligt för dem att bo kvar hemma. Forskningen om hjälp till äldre har till 

stor del kretsat kring vardagen med hjälp som ofta utspelas i de äldres hem 

(se t.ex. Szebehely, 2005). Till exempel har man uppmärksammat dilemman 

som uppstår när en plats samtidigt är ett hem och en arbetsplats, och mellan 

individuella behov och gemensamma rutiner på äldreboenden (se t.ex. 

Harnett, 2010; Whitaker, 2004; Öhlander, 1996)  

Tidigare kapitel i den här avhandlingen har behandlat att det egna hemmet 

är den plats där hjälp till äldre ska utföras. I politiken betonas rätten att bo 

kvar i sitt eget hem trots hjälpbehov. På hemsidor för utförare av hjälp till 

äldre personer är hemmet den plats där hela livet utspelas, oavsett om hem-

sidorna gäller hemtjänst eller äldreboenden.  Med anledning av detta går det 

att betrakta ”hemmet” som ett nav i diskursen om hjälp för att bevara, inte 

bara i termer av att hemmet är den vanligaste platsen utan även den ideala 

platsen för hjälp (jfr. Wreder, 2005). 

Det egna hemmet blir en hjälpande plats i kraft av att det symboliserar 

frånvaron av förändring och möjligheten att få fortsätta leva som man gjorde 

när man inte hade hjälpbehov. Hemmet har också status som en trygg plats, 

där både miljö, aktiviteter och personer är välbekanta för den äldre hjälpmot-

tagaren.  

Tanken om hemmets betydelse kommer tydligast till uttryck när det egna 

hemmet ersätts med ett hemlikt institutionellt boende. I konstruktionen av 

hemlikhet ställs nämligen frågan om vad ett hem är på sin spets. Hemlikhet 

utgår inte från ett specifikt hem, men heller inte vilket hem som helst. Den 

hemlika miljön konstrueras utifrån en slags minsta gemensamma nämnares 

logik, något som är tänkt att appellera till den enskilde äldre hjälpmotta-

garen, men som samtidigt är tillräckligt generellt för att alla äldre hjälpmot-

tagare ska känna igen sig. Som nämnts i tidigare kapitel innefattar konstrukt-

ionen av hemlikhet såväl den fysiska som den sociala miljön. 

På bilder från utförarnas hemsidor, som visar den fysiska miljön i äldre-

boenden, är det framförallt närvaron av möbler och föremål av äldre snitt 

som markerar att det är ett boende för just äldre hjälpmottagare. Dessa före-

mål och möbler kan inte härledas till en och samma tidsperiod utan binds 

samman av att de inte är nutida. Öhlander (1996) skriver, att när äldreboen-

den ska göras hemlika, används gamla inredningsdetaljer med motiveringen 

att de är välbekanta för de äldre hjälpmottagarna, men också utifrån ett anta-

gande om att äldre personer föredrar äldre saker. Närvaron av gamla föremål 

kan därför förstås som att de, genom att representera en förfluten tid som de 
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äldre har en gemensam anknytning till, ska representera trygghet och icke-

förändring.  

I utformningen av en hemlik social miljö är iscensättandet av en gemen-

skap mellan äldre hjälpmottagare som bor på samma äldreboende centralt; 

en plats full av främlingar får svårt att passera som hemlik. I utförares be-

skrivningar av det vardagliga livet framställs en gemenskap formad kring 

mat, måltider och traditioner. Ofta används beteckningen husmanskost för att 

beskriva maten som därmed kan fungera som en symbol för det välbekanta 

och hemlika, och som en symbol för ett gemensamt ursprung (jfr. Mattsson 

Sydner, 2002; Schölin, 2007).  

I både den fysiska och sociala utformningen av hemlikheten produceras 

en generationell gemenskap, en tanke om att äldre har något gemensamt för 

att de tillhör samma åldersgrupp eller generation (Hyltén-Cavallius, 2007). 

Även analysen av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken visade 

att äldre konstrueras som en särskild kategori med vissa gemensamma erfa-

renheter, förmågor och problem. I både politiken och på hemsidorna blir de 

faktorer som är gemensamma för äldre och som betonar likhet mellan olika 

äldre personer, också de faktorer som skiljer ”dem” från ”oss yngre”. I strä-

van att identifiera vad som förenar äldre som kategori förstärks också skill-

nader mellan äldre och yngre personer, och avvikelsen från mellanåldern blir 

därmed grunden för den identitet som äldre tillskrivs (jfr. Hyltén-Cavallius, 

2007).  

Att bevara identitet genom familjära relationer 

I diskursen om hjälp för att bevara ska den enskilda individens möjlighet att 

få fortsätta leva som vanligt garanteras genom en nära och personlig relation 

mellan den som ger och den som tar emot hjälp. Denna relation har en cen-

tral plats såväl i de material jag studerat som i forskningen om hjälp till 

äldre.  

Forskningen om hjälp till äldre har ägnat sig en hel del åt relationer, både 

fungerande och mer besvärliga. Enligt den omsorgrepresentation som åter-

kommer i forskningen om hjälp till äldre är personlig kännedom om den 

äldre en förutsättning för att personalen ska kunna ge god omsorg, och en 

önskvärd relation bygger på emotionellt engagemang och liknas vid relation-

er mellan familjemedlemmar (se t.ex. Astvik, 2003; Gustafsson, 1999; 

Ingvad, 2003; Szebehely, 1995; Sörensdotter, 2008). 

Familjerelationer som förebild för relationen mellan hjälpgivaren och 

hjälpmottagaren återkommer även på hemsidor för utförare av hjälp som 

riktas till äldre hjälpmottagare. Som framgått i tidigare kapitel visar de sig i 

bilder där hjälpgivaren kramar, eller på annat sätt berör, hjälpmottagaren. 

Ibland visas personerna i helfigur, men motivet kan även beskäras till att 

endast visa händer. I dessa fall är det händer som läggs på och om varandra. 

Det är då alltid den hjälpgivandes händer som håller hjälpmottagarens hand i 
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sina. I bilderna av kroppslig närhet är det nästan undantagslöst hjälpgivaren 

som har initiativet. Framställningar som kopplar ihop nära relationer och god 

hjälp återkommer i texter såväl på hemsidor som i den nationella handlings-

planen för äldrepolitiken. Hjälpgivarna beskrivs genomgående som omtänk-

samma och med ett engagemang för den äldre som går utöver den profess-

ionella rollen.  

I den familjeliknande relation som betonas både i äldrepolitiken och i ut-

förarnas hemsidor, framhålls att hjälpgivaren har inblick i hjälpmottagarens 

liv och vanor och förstår vem denne är och vad denne vill. Även i forskning-

en om hjälp framställs hjälpgivarnas personliga kännedom om hjälpmotta-

garen som ett måste för god hjälp. Konsekvensen av att definiera relationen 

utifrån vad hjälpgivaren ska känna till är att den blir enkelriktad: det är 

hjälpgivaren som ska ha kännedom om den äldre, och det är hjälpgivaren 

som visar omtanke och tar initiativ till beröring. Det tycks inte vara ömsesi-

dighet som är den hjälpande faktorn i den familjelikande relationen; det som 

verkligen hjälper är att hjälpgivaren känner till den äldre hjälpmottagarens 

vilja och vanor. 

Ett sätt att ta reda på vad hjälpgivaren behöver känna till om den äldre är 

att hjälpmottagaren, som kommer i kontakt med äldreomsorgen, med hjälp 

av sina anhöriga får redogöra för sitt tidigare liv, vanor och intressen. Detta 

nedtecknas i en levnadsberättelse vars syfte är att stödja hjälpgivarna i deras 

arbete att ge hjälp. En levnadsberättelse kan ses som en genväg till att lära 

känna hjälpmottagaren. Genom att den är nedtecknad kan alla hjälpgivare ta 

del av den och på så sätt få inblick i vem hjälpmottagaren är.  Levnadsberät-

telsen är också en form av tillbakablickande, eftersom den handlar om det 

tidigare livet och syftar till att överbrygga avståndet mellan livet utan hjälp 

och livet med hjälp – mellan då och nu, men inte framåt. 

Levnadsberättelsen vittnar också om en tendens att betrakta äldres identi-

tet ur ett dåtidsperspektiv.  I analysen av utförares hemsidor har jag noterat 

att en förändring av en äldre persons intressen kan betraktas som ett uttryck 

för sjukdom. Av detta följer att det blir viktigt att motverka förändring för att 

bevara den äldres identitet så långt det är möjligt. Att den äldres identitet inte 

ska förändras kommer även till uttryck i Harnett och Jönsons (2010) studie 

av anhörigas klagomål på äldreomsorgen. Många av klagomålen kretsar 

kring att den äldre inte ser ut som förut, eller deltar i aktiviter som denne inte 

tidigare tyckt om.  Kritiken riktas mot hjälp som inte lyckas upprätthålla det 

som definierats som hjälpmottagarens egentliga jag utifrån vad denne ville i 

det tidigare livet. Diskursen om hjälp för att bevara utgår från att äldres in-

tressen och viljor inte förändras och inte heller bör förändras. Detta innebär 

att den äldres tidigare liv, vanor och intressen, nedtecknade i levnadsberät-

telser eller omvittnade av anhöriga, får utgöra svar på vem personen egentli-

gen är. I de fall förändring sker är den äldres tidigare icke hjälpbehövande 

identitet den friska, snarare än den förändrade, som då betraktas som sjuklig.  
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En äldre hjälptagares tidigare liv och leverne får på detta sätt inflytande 

över hur denne ska behandlas i nuläget. Ett liknande förhållningssätt finns, 

som redan nämnts, i handlingsplanen för äldrepolitiken. I denna hänvisas till 

äldres tidigare prestationer, i arbetsliv eller familjefostran, för att motivera 

respekt för äldre personer och en solidariskt finansierad äldreomsorg. På 

detta sätt relateras den äldres identitet kontinuerligt till dennes förflutna. 

Studier av styrning inom flera av välfärdens områden såsom arbetsför-

medling, socialtjänst, ”problembarn”, skola och utbildning har visat att dessa 

praktiker strävar efter att omforma identiteter för att möjliggöra en önskvärd 

utveckling (Börjesson, Palmblad, & Wahl, 2005; Dean, 2010). Vid en första 

anblick skiljer sig hjälpen till äldre, såsom den framträder i denna diskurs, 

från andra välfärdsinsatser eftersom den inte tycks sträva efter transformat-

ioner – hjälpen är ju till för att bevara. Men, för att hjälp ska kunna bevara 

den äldre, måste dennes identitet först rekonstrueras på ett sätt som ryms 

inom hjälpens ramar. Äldre hjälpmottagares identitet konstrueras utifrån de 

intressen och egenskaper som tillskrivs äldre som kategori, utifrån valda 

delar av det tidigare livet som fångas upp i den berättelse som äldreomsor-

gen inhämtar, och utifrån närståendes vittnesutsagor. Själva bevarandet för-

utsätter alltså en transformation, att den äldre blir en hjälpmottagare – först 

därefter kan bevarandet påbörjas.  

Hjälpande aktiviteter i en diskurs för bevarande 

I diskursen om hjälp för att bevara blir hemmet och familjeliknande relation-

er idealet för hjälp. Diskursen präglas också av ständiga blickar bakåt i tiden. 

Detta formar också vilka aktiviteter som blir hjälpande. Hemmet som plats 

gör vissa aktiviteter mer tillgängliga än andra. De aktiviteter som kommer 

till uttryck i hemsidorna är i huvudsak de som kan utföras inom hemmets 

väggar eller i dess omedelbara närhet. Det här är också aktiviteter som antas 

vara välbekanta och ha förekommit i hjälpmottagarens tidigare liv, t.ex. mat-

lagning, måltider, kaffedrickande, samtal. De familjeliknande relationerna 

mellan hjälpgivare och hjälpmottagare, och även mellan de äldre hjälpmot-

tagarna i äldreboendet, passar väl ihop med hemmet och dess aktiviteter, 

eftersom dessa aktiviteter är något man ofta gör med sin familj. På så sätt 

kan man säga att hjälpen till äldre, framförallt i form av äldreboende, imite-

rar ett familjeliv i hemmet.  

I denna imaginära familj kan hjälpgivaren paradoxalt nog inta rollen både 

som mamma och dotter. När arbetet med att hjälpa äldre personer synliggörs, 

är det som ett arbete som innebär att vara emotionellt tillgänglig – att trösta, 

roa och prata och att sköta ett hem. De av hemmets sysslor som synliggörs är 

dock framförallt de som utförs i köket, som att baka och laga mat, dvs. upp-

gifter som traditionellt associerats med kvinnors arbete i hemmet. Ur detta 

perspektiv framträder således moderskapet som förebild för hjälparbetet (jfr. 

Wreder, 2005). Vid andra tillfällen liknas god omsorg vid att ta hand om 
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någon som om det vore ens egen mamma, en liknelse som vänder på rollerna 

i relationen. Dessa positioner förenas av att det är positioner inom familjen 

som intas av kvinnor. Genom att personalen i bild oftast är kvinnor anspelar 

utförarna på traditionellt kvinnliga normer och lyfter fram hjälpens emotion-

ella aspekter. Den familjära relationen förstärks på många bilder även av att 

hjälpmottagare och hjälpgivare är utseendemässigt lika varandra. 

I kapitel 9 behandlas hur önskvärda relationer mellan hjälpgivare och 

hjälpmottagare representeras på hemsidor för utförare av hjälp, och ett av 

resultaten från det kapitlet är att hjälpgivaren framträder som den aktiva 

parten i relation till äldre hjälpmottagare. Detta förhållande strukturerar även 

vad som blir hjälp eller en hjälpande aktivitet. De aktiviteter som ”är” hjälp 

är sådana som hjälpgivaren arrangerar och till stor del även utför på egen 

hand – utan den äldres medverkan. Ett exempel på utförares hemsidor om 

hur hjälp blir något som hjälpgivaren ensidigt gör, är beskrivningar av att 

hjälpmottagaren kan iaktta, känna lukter osv. medan hjälpgivaren lagar mat. 

Detta är hjälpande enligt logiken att matlagningen är en välbekant del av den 

äldres tidigare liv som skapar hemkänsla. Samtidigt beskrivs den äldre 

hjälpmottagaren som en passiv part i hjälpen. Även om äldre inte ter sig 

särskilt aktiva, så är det inte heller önskvärt att äldre hjälptagare är passiva i 

bemärkelsen inaktiva eller sysslolösa (jfr. Elmersjö, 2010). Kontentan är 

snarare att hjälpande aktiviteter för en äldre hjälpmottagare inte behöver 

innebära att den äldre faktiskt gör något, det räcker ibland att titta på och ta 

emot.  

Hjälp för att förändra  

Hjälp som riktas till yngre har till syfte att förändra hjälpmottagarens förut-

sättningar, livssituation och person. Hur förändring ska ske skiljer sig en del 

mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Trots dessa 

skillnader är logiken densamma – hjälpens syfte är att förändra – och därför 

har jag valt att förhålla mig till detta som en diskurs med vissa variationer.  

I de material jag har analyserat konstrueras flera grupper av personer med 

funktionsnedsättning. I handlingsplanen för funktionshinderspolitiken disku-

teras inte olika typer av funktionsnedsättning i någon större utsträckning. 

Ändå kan vi, genom de exempel som uttalas, skönja två grupper – personer 

med fysisk funktionsnedsättning, och personer med psykisk/kognitiv funkt-

ionsnedsättning, varav den förstnämnda har betydligt större utrymme. På 

utförarnas hemsidor konstrueras som nämnts mer direkt två grupper av per-

soner med funktionsnedsättning i marknadsföringen. En grupp är personer 

som har rätt till personlig assistans. Personlig assistans kan beviljas till per-

soner som ingår i någon av LSS personkretsar dvs. 1. personer med utveckl-

ingsstörning, autism eller autismliknande funktionshinder, 2. personer med 

betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärn-
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skada i vuxen ålder samt 3. personer med stora och varaktiga psykiska eller 

fysiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Såsom tidigare 

nämnts framträder hjälpmottagarna inom personlig assistans främst som 

yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar på hemsidorna för utfö-

rare av hjälp, vilket alltså utesluter en stor andel av hjälpformens målgrupp 

(närmare hälften av personer beviljade assistansersättning tillhör inte per-

sonkrets 3, och alla som tillhör personkretsen är inte yngre och alla har inte 

fysiska funktionsnedsättningar, se kapitel 2). 

Den andra gruppen som konstrueras i marknadsföringen är personer med 

kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. I marknadsföringens represen-

tationer av hjälp finns stora likheter i hur bra hjälp ska utformas till personer 

som har funktionsnedsättningar av kognitiv eller psykisk karaktär. Därför 

har jag presenterat resultaten av min analys som att detta är en grupp, trots 

att de också skulle kunna beskrivas som flera olika grupper. För personer 

med personlig assistans handlar förändring om att hjälpen ska förändra per-

sonens situation, medan förändring för personer med psykisk eller intellek-

tuell funktionsnedsättning först och främst innebär att hjälpmottagaren ska få 

hjälp att utvecklas. För båda kategorierna sätter diskursen om hjälp för att 

förändra fokus på vad hjälpen ska leda till. I forskning om hjälp till personer 

med funktionsnedsättning visar sig detta genom att hjälpens mål och resultat 

relateras till på vilket sätt den kan förändra hjälpmottagarens liv. Genom att 

hjälpen på detta sätt relateras till ett mål utanför själva hjälpsituationen blir 

diskursen också framtidsorienterad.  

I följande avsnitt diskuteras hur idealet om att hjälp ska leda till föränd-

ring kommer till uttryck i relation till olika platser och i hur önskvärda relat-

ioner mellan hjälpmottagare och hjälpgivare representeras samt hur detta får 

konsekvenser för vad som blir hjälpande aktiviter.  

Platser för förändrande hjälp  

I både politiken och på hemsidorna har hjälpen till yngre personer med 

funktionsnedsättning en ambition att göra livet för hjälpmottagarna till ett liv 

i samhället. För kategorin hjälpmottagare med personlig assistans handlar 

den stora förändringen om självförverkligande. Här tillskrivs hjälpmottagar-

na en inneboende potential som ska realiseras via hjälp. På detta sätt kommer 

även en förändring av identiteten; målet blir att kunna vara den medborgare 

man ”egentligen” är men som man tidigare varit hindrad från att vara. Det 

som skiljer personlig assistans från andra hjälpformer är att det inte finns 

någon speciell plats som får särskild betydelse. Bilderna från utförares hem-

sidor visar hjälpmottagare av personlig assistans på en mångfald av platser: 

på stränder, badande i havet, fiskande på bryggor, på skogspromenad och i 

stadsmiljöer.  En aspekt av detta är att det visar hjälpens potential att som en 

utförare uttrycker det ”göra det omöjliga möjligt”.  
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Mångfalden av platser kan också ses som ett uttryck för att hjälpen ska vara 

individuellt utformad. Att en person med omfattande funktionsnedsättning 

ska betraktas som en individ snarare än tillhörande ett kollektiv av ”funkt-

ionsnedsatta” har varit en kärnfråga i funktionshindersrörelsernas framväxt, 

vilket också återspeglats i utformningen av personlig assistans som drivits 

fram av Independent living-rörelsen (Berg, 2008). Denna ordning finns även 

i detta material – hjälpmottagaren ska inte låsas till vissa sammanhang utan 

fritt välja vad denne vill göra, och var. Det går dock att identifiera en gemen-

sam nämnare för de platser som visas på bild – de är ofta utomhus och inte i 

ett hem.    

För den andra gruppen, personer med psykisk eller intellektuell funkt-

ionsnedsättning, ska förändring ske genom att hjälpmottagarens förmågor 

utvecklas. I denna process får hemmet och den arbetsliknande arbetsplatsen 

särskild betydelse.  Hjälptagaren ska genom träning av praktiska moment 

och olika förmågor kunna utveckla de egenskaper som krävs för att till ex-

empel flytta hemifrån eller yrkesarbeta. Det egna hemmet blir i denna dis-

kurs ett mål att sträva efter, som det krävs vissa förmågor för att uppnå. 

Vägen till det egna hemmet är en kvalificeringsprocess där hjälpmottagaren 

måste kunna utföra de moment som krävs för att sköta ett hem. När väl målet 

med det egna hemmet är uppnått blir hemmet istället en transitplats: det är å 

ena sidan viktigt att ha ett hem, å andra sidan viktigt att inte spendera för 

mycket tid i hemmet. Fokus är på att följa en dygns- och veckorytm, som 

liknar en arbetsvecka, och fördela tiden rätt mellan hem, arbete och fritid. 

Denna uppdelning av rätt aktivititet på rätt plats är tydlig i presentationerna 

på utförarnas hemsidor och har också visats i forskningen om personer med 

utvecklingsstörning i gruppbostäder (Mallander, 1999; Olin, 2003; Ringsby 

Jansson, 2002). 

Hemsidor för boenden för personer med intellektuell eller psykisk funkt-

ionsnedsättning visar sällan bilder av boendemiljöer. Detta står i kontrast till 

hemsidorna där äldreboenden presenteras där själva boendemiljön ofta får 

stort utrymme i text och bild. Att boendemiljön får så litet utrymme på hem-

sidorna ligger i linje med logiken om utveckling och förändring. Det institut-

ionella boendet är en plats som personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning ska träna sig bort ifrån. 

Arbetsplatsen, eller mer specifikt, den arbetsliknande platsen är också en 

plats för utveckling. Ett framträdande drag i marknadsföringen av dessa 

verksamheter är att man betonar att aktiviteterna är meningsfulla och utveck-

lande. Som noterats i forskning, så rör sig dagliga verksamheter inte om 

”riktiga jobb” utan om sysselsättningar och arbetsuppgifter som är tillrätta-

lagda. Det kan röra sig om aktiviteter som är påhittade eller gränsar till hob-

bys, men också okvalificerat arbete som inte är attraktivt för personer på den 

reguljära arbetsmarknaden. I mitt material finns exempel på hantverk som 

slöjd och sömnad, caféverksamhet eller trädgårdsarbete. Det finns också 

verksamheter som förmedlar arbetsträningsplatser men där ges inga konkreta 
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exempel. Sysselsättningsverksamheter kan därför sägas befinna sig mellan 

hjälp och arbete (Ineland, 2007; Sauer, 2004). Tidigare studier har lyft fram 

detta som en motsägelse – de ska å ena sidan vara arbetsplatser, där hjälp-

mottagarna förväntas bete sig som anställda, å andra sidan finns fostrande 

inslag som inte förväntas på en vanlig arbetsplats (Niemi, 2010). Om vi istäl-

let betraktar dessa platser inifrån diskursen om hjälp som förändring, mins-

kar eller försvinner denna motsägelsefullhet. Sysselsättningsverksamheter är 

enligt denna logik platser för förändring – idealiskt sett är de platser som tar 

deltagarna från omsorg till arbete, men även om så inte är fallet är de ändå 

platser där såväl sociala som praktiska förmågor ska stärkas. Det är i relation 

till detta som sysselsättning konstrueras som meningsfull i utförarnas mark-

nadsföring. Formuleringar om schema och daglig struktur signalerar vikten 

av att hålla tider och en inrutad arbetsdag och antyder, att här pågår sociali-

sering till en arbetsplatskultur, och att det rör sig om något mer än tidsför-

driv. Genom bilder av människor inbegripna i aktiviteter betonas aktivitet 

och genom bilder av produkter visas också att arbetet har ett resultat som kan 

visas upp och säljas.  

Relationer för förändring  

I marknadsföringen av personlig assistans symboliseras relationen mellan 

hjälpmottagare och hjälpgivare av handslag, avtal och domarklubban. 

Handslaget indikerar en överenskommelse mellan två jämlika parter, och 

domarklubban iscensätter en juridisk kontext. Relationen mellan hjälpgivare 

och mottagare, som den framträder på hemsidorna, kan liknas vid en affärs-

förbindelse reglerad av ett avtal. Avtalet berör både relationen mellan hjälp-

mottagaren och utförarorganisationen, och mellan hjälpmottagaren och 

hjälpgivarna. På detta sätt blir hjälpgivandet synliggjort som en juridisk 

skyldighet, som står i kontrast till det moraliska ansvar som hjälpgivarna 

tillskrivs i relation till äldre hjälpmottagare. Handslaget som bild av en över-

enskommelse mellan jämbördiga parter skiljer sig påtagligt från bilderna av 

hjälpgivarens tröstande hand på den äldre hjälpmottagarens. 

I marknadsföring av personlig assistans finns även metaforer som liknar 

hjälpgivaren vid armar och ben. Detta betonar hjälpmottagarens arbetsle-

dande funktion, och att hjälpgivarens uppgift är att låna ut sin kropp för att 

utföra de moment som efterfrågas. På bilder som representerar denna hjälp-

form är hjälpmottagaren nästan alltid i centrum. Det markeras på olika sätt: 

genom att hjälpmottagaren är ensam i bild, att hjälpgivarens ansikte är bort-

vänt, att hjälpgivaren befinner sig i bakgrunden eller att det enda som syns 

av hjälpgivaren är en del av dennes arm. På detta sätt betonas att hjälpgiva-

rens handlingar bestäms av hjälpmottagaren. I tidigare studier framställs en 

tydlig ansvarsfördelning mellan hjälpmottagare och hjälpgivare som avgö-

rande för fungerande assistans. Av den anledningen förespråkas en viss di-

stans mellan hjälpgivare och hjälpmottagare, eftersom en alltför vänskaplig 
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relation kan skapa tvivel om vem som leder arbetet och därmed försvåra för 

hjälptagaren att ställa krav på den som ger hjälp (se t.ex. Egard, 2011). På 

hemsidorna förmedlas samma ideal genom att betona att personlig assistans 

är ett yrke.  

På hemsidor för verksamheter som riktar sig till personer med psykisk el-

ler intellektuell funktionsnedsättning är det verksamheten i sig snarare än 

hjälpgivarna som är i fokus. Hjälpgivarna framträder inte i bild och inte hel-

ler beskrivs egenskaper eller kvalifikationer i text. Detta innebär att hjälpgi-

varna synliggörs i termer av funktioner som att driva på, motivera eller väg-

leda. Min analys av hemsidorna är här i linje med forskningen om främst 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, som även de betonar att 

personalen får rollen att visa och lära hjälpmottagarna vad man gör och hur 

man beter sig i ett hem eller på en arbetsplats (se t.ex. Blomberg, 2006).  

För såväl personlig assistans som för hjälp till personer med psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättning framhålls, att relationer mellan hjälpgivare 

och hjälpmottagare ska leda till att hjälpmottagaren kan identifiera sig som 

något annat än just hjälpmottagare.   

Forskning om psykisk funktionsnedsättning har uppmärksammat att en 

viktig funktion i en hjälpande relation är att hjälpmottagaren får bli sedd som 

något mer än bara ”sjuk” eller ”funktionshindrad” (se t.ex. G. Andersson, 

2009; Topor, 2001). Frånvaron av den personliga relationen i marknadsfö-

ringen av hjälp till personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsätt-

ning kan betraktas som ett uttryck för att hjälpgivarnas uppgift är att finnas i 

bakgrunden och driva på och stötta hjälpmottagaren så att denne ska kunna 

ta del av olika sammanhang och på så sätt kunna identifiera sig utanför hjäl-

pens ram. Ett sådant förhållningssätt har även noterats i en studie av ett bo-

ende för personer med utvecklingsstörning som visade, att hjälpgivarna höll 

en viss distans till hjälptagarna för att uppmuntra dem att ingå i andra relat-

ioner, med andra än hjälpgivarna (Olin, 2003). I hjälp för att förändra fram-

träder så en nära relation mellan hjälpgivare och hjälpmottagare som ett hot 

mot hjälpmottagarens självständighet och utveckling. 

I forskningen om personlig assistans har gemensamma intressen och ålder 

tillskrivits betydelse för att hjälpmottagaren ska kunna identifiera sig som 

något mer än hjälpbehövande Gemensamma intressen förenklar för hjälp-

mottagaren att kunna delta i dem, och näraliggande ålder gör att relationen 

mellan hjälpgivare och hjälpmottagare kan passera för en vänskapsrelation, 

vilket har en normaliserande effekt och gör att hjälpgivaren lättare smälter in 

i olika sammanhang. På hemsidorna för personlig assistans representeras 

hjälpgivare och hjälpmottagare oftast som i samma ålder och också med 

samma klädstil. Även detta kan ses som ett uttryck för att hjälpen inte ska 

markeras utan möjliggöra för hjälpmottagaren att vara som alla andra.   

Som en del i fokuseringen på att hjälpen ska förändra och uppnå resultat, 

har hjälpen ett syfte som går utöver den situation där hjälpen ges. Den trans-

formation som eftersträvas är att hjälpmottagare ska identifiera sig utanför 
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hjälpens ramar. För att göra det maskerar hjälpen sig själv – i den personliga 

assistansen görs det genom att hjälpgivaren ska smälta in för att kunna pas-

sera som vän, i hjälpen till personer med psykisk eller intellektuell funkt-

ionsnedsättning är hjälpgivarens uppgift att stå tillbaka och minimera beho-

vet av sig själv för att hjälpmottagaren ska bli så självständig som möjligt.  

Hjälpande aktiviteter i en diskurs för förändring 

Hjälp till yngre personer har ett framtida mål utanför själva hjälpsituationen. 

I diskursen om hjälp för att förändra framträder hjälpande aktiviteter som 

något som kan bidra till en förändring till det bättre för hjälpmottagaren. 

Viktiga platser och bra relationer blir det som kan bidra till att hjälpmotta-

garen kan identifiera sig som något mer än hjälpmottagare. 

För personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning handlar 

hjälpen i stor utsträckning om att följa en dygns- och veckorytm som inne-

fattar att befinna sig på rätt plats på rätt tid, men också att göra rätt saker på 

rätt plats.  I detta har hjälpgivarna till uppgift dels att lära ut specifika upp-

gifter, dels att verka för att de utförs vid rätt tillfällen. På detta sätt ska 

hjälpmottagaren gradvis fjärma sig från identiteten som hjälpmottagare till 

att idealiskt bli en självständig vuxen, som bor i eget boende och är en vanlig 

anställd.  

Tidigare har jag beskrivit att hjälp för denna kategori av hjälpmottagare är 

ett gemensamt projekt, men med en tydlig arbetsfördelning där hjälpgivaren 

avgör vilka aktiviteter som är hjälpande. Att hjälpgivare ska göra saker till-

sammans med hjälpmottagare, till skillnad mot hjälpgivare till äldre hjälp-

mottagare som snarare ska göra för, har även Ahnlund (2008) noterat i en 

studie av hur hjälpgivare ser på sitt arbete. 

För personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning innebär 

hjälp en utveckling av olika förmågor som bara blir möjlig genom dennes 

aktiva deltagande i olika sammanhang. Det krävs helt enkelt att hjälpmotta-

garen själv utför vissa moment för att hjälp ska bli hjälp. Denna form av 

hjälp kräver en gemensam förståelse av hjälpens utgångspunkt och mål. Den 

hjälpmottagare som inte uppfattar sina egna behov på samma sätt som hjälp-

givaren, måste motiveras och uppnå självinsikt innan hjälpen kan påbörjas. 

Här framträder samma paradox som Holmqvist (2009, 2010) pekar på i en 

studie av Samhall: för att nå hjälpens mål med en identitet som inte är 

hjälpmottagare, måste hjälpmottagaren först identifiera sig som just hjälp-

mottagare. Först då kan utvecklingen börja.  

För personer med personlig assistans möjliggör mångfalden av platser och 

aktiviter olika identiteter. Genom att ge tillgång till olika platser och aktivite-

ter ska hjälpen möjliggöra för personer som har personlig assistans att ha 

identiteter utanför hjälpen. Denna strävan finns även i relationerna mellan 

hjälpmottagare och hjälpgivare i personlig assistans. Dels erbjuds hjälpmot-

tagaren möjlighet att identifiera sig som arbetsledare snarare än hjälpmotta-
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gare, dels ska hjälpgivarna sträva efter att inte framstå som hjälpgivare; de 

ska genom att smälta in underlätta för hjälpmottagaren att ingå i gemenskap-

er med andra. Möjligheten att själv få bestämma och på så sätt avgöra sitt 

eget öde är en grundläggande beståndsdel i den ideologi som personlig assi-

stans växt fram ur. Det är detta som sägs skilja assistans från omsorgens 

förtryck (jfr. Oliver, 1996). Därför kan man säga att för personer med per-

sonlig assistans är det hjälp endast om personen själv bestämmer dess innehåll.  

Att hjälpgivaren på detta sätt tar ett steg tillbaka är en del i att forma den 

aktiva arbetsledaren. Att hjälpgivaren inte tar egna initiativ tvingar fram en 

handling ”i frihetens namn”. Här innebär hjälpgivarens roll en form av pas-

sivt motivationsarbete som skiljer sig från de andra hjälpformerna. Denna 

form av styrning är också inbyggd i den personliga assistansen som hjälp-

form genom principen att hjälpmottagaren ska vara med när hjälpgivaren 

utför sina arbetsuppgifter, till skillnad mot i hemtjänst där hjälpgivaren t.ex. 

kan tvätta och diska utan att hjälpmottagaren är med.  

Hjälpens talordningar 

Diskurser producerar och förmedlar ”sanningar” och ordnar därigenom värl-

den. En diskurs reglerar vilka subjekt som får tala om vad, på vilket sätt och 

vid vilket tillfälle (Foucault, 1971/1993). De här reglerna är naturligtvis inte 

någon absolut rätt/förbud i juridisk mening, snarare syftar dessa begrepp på 

effekter som trovärdighet, möjligheter att definiera sin egen situation, att bli 

lyssnad på, respekterad och tagen på allvar. Kategorier, som till exempel 

gammal eller ung, tillskrivs olika förmågor, egenskaper, och svagheter och 

detta påverkar vilka positioner som är möjliga för olika kategorier (Deacon, 

2007). Effekterna av tillskrivningarna står i relation till vilka förmågor som 

värderas, och vilka egenskaper som därigenom blir problematiska. I diskur-

serna om hjälp utkristalliseras talordningar där hjälpgivare och hjälpmotta-

gare positioneras i relation till varandra och dessa skiljer sig åt för olika ka-

tegorier av hjälpmottagare.   

I diskursen om hjälp för att bevara tillskrivs hjälpgivaren förmåga att både 

se och förutse hjälpmottagarens behov. Genom att de på detta sätt tillskrivs 

kunskap om hjälp får de rätt att ”tala om” såväl funktionsnedsätt-

ning/sjukdomstillstånd som om mottagarens inre och emotionella behov. 

Hjälpmottagaren tillskrivs ingen egen agens utan positioneras som mottagare 

av hjälpgivarens handlingar i form av kramar, mat osv. I relation till hjälpgi-

vare är hjälpmottagaren inte ett kunskapsbärande subjekt, och tillskrivs inte 

förmåga att fullt ut veta sitt eget bästa eller sina egna behov och hur de ska 

mötas.   

I diskursen om hjälp för att förändra positioneras hjälptagare och hjälpgi-

vare olika beroende på om det handlar om personlig assistans eller hjälp som 

riktar sig till personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. 
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När det handlar om personlig assistans tillskrivs hjälpmottagaren förmåga att 

bedöma hur hjälpen ska utföras, och hjälpgivaren positioneras som anställd 

som ska utföra tilldelade arbetsuppgifter. I hjälpen till personer med psykisk 

eller intellektuell funktionsnedsättning synliggörs inte personalen som en-

skilda subjekt men får form när deras uppgifter beskrivs. Hjälpgivarna ska 

här ha till uppgift att se till att utvecklingen går i rätt riktning genom att väg-

leda och motivera. Hjälpgivare och hjälpmottagare positioneras därmed på 

ett sätt som liknar ”lärare-elev”, och hjälpgivarens kunskap om hur bra hjälp 

utformas överordnas hjälpmottagarens.  

Med Foucaults vokabulär kan man säga att talordningarna visar att olika 

hjälpmottagare får olika rätt att tala inom ramen för hjälp (Foucault, 

1971/1993). Denna rätt att tala kan definieras som hur stort inflytande över 

hjälpen som anses önskvärt att hjälpmottagaren har. I vardagligt tal skulle vi 

kanske tala om handlingsutrymme. Här vill jag dock poängtera att de materi-

al jag studerat inte möjliggör en analys av hur handlingsutrymme formas i en 

praktik men genom att analysera talordningar går det att få en bild av vad 

som betraktas som önskvärt. Det önskvärda inflytandet kan ordnas på en 

skala från hjälpmottagare med personlig assistans till äldre hjälpmottagare. 

Inom ramen för personlig assistans tillskrivs hjälpmottagaren rätt och för-

måga att utforma hjälpens innehåll; personer med intellektuell eller psykisk 

funktionsnedsättning tillskrivs en aktiv del i att genomföra hjälpen, men inte 

i att utforma dess innehåll; och äldre personer tillskrivs ingen aktiv del i 

hjälpens utförande eller utformande.  

Utifrån detta resonemang har hjälptagaren inom personlig assistans större 

förutsättningar till handlingsutrymme inom hjälpen eftersom de ges rätt att 

definiera hjälpens innehåll. Denna hjälpform skiljer sig från andra genom att 

hjälpmottagaren ges rätt att vara arbetsledare och därmed blir den som be-

stämmer över hjälpens utformning. I det material jag har studerat synliggörs 

hjälpmottagare av personlig assistans mestadels som enbart rörelsehindrade i 

bilder och i metaforiken om att hjälpgivarens ska vara ”armar och ben”. En-

ligt denna logik innebär hjälpen att hjälpmottagaren styr hjälpgivarens kropp 

via sin egen vilja. Studier av personlig assistans pekar dock på att inflytande 

är mer komplext än så. Giertz (2008, 2012) visar att den formella rätten att 

vara arbetsledare bara är en del, utöver detta krävs att hjälpmottagaren själv 

intar positionen och agerar arbetsledare. Huruvida detta lyckas är ett sam-

spel mellan olika omständigheter som förmåga, ork och vilja, och är också 

beroende av att hjälpgivaren accepterar hjälpmottagarens positionering, och 

sin egen.   

Till skillnad mot detta är diskursen om hjälp för att bevara en omsorgs-

diskurs som handlar om de icke-förbättringsbara, om dem som ska vara kvar 

i omsorgen. Omsorgsdiskursen tycks också stänga ute alternativa kategori-

tillhörigheter – de äldre hjälpmottagarna tilltalas just som hjälpmottagare på 

hemsidorna, och även i politiken tycks de äldre med hjälpbehov endast figu-

rera i termer av just detta.  Forskningen om hjälp för äldre personer har, i den 
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mån den fokuserat de äldre personerna själva, även den koncentrerats kring 

upplevelsen av hjälp, att ha hjälpbehov eller att bli hjälpt – och bortsett från 

livet utanför hjälpsituationen. En konsekvens av detta är att äldre med hjälp-

behov endast synliggörs som hjälpmottagare, och inte som medborgare. När 

det gäller yngre personer med funktionsnedsättningar har ansträngningar i 

stället gjorts för att synliggöra dessa utanför hjälpsituationen och inte bara 

hjälpmottagare (se t.ex. Albrecht, Jette, Petrie, & Siegel, 2001; Hjelmquist, 

Rönnberg, & Söder, 1995).  

Ytterligare en faktor som möjliggör och begränsar handlingsutrymme är 

målen som finns för hjälpen. Det finns i vår tid en stark betoning av ett aktivt 

medborgarskap där ansvaret förskjuts mot medborgarna i en process som 

refererats till som aktiveringens eller responsibiliseringens politik 

(Dahlstedt, 2009; Rose, 1999). Studier av styrningsprocesser har lyft fram att 

välfärdens experter som socialarbetare, arbetsförmedlare och lärare fungerar 

som en länk i responsibiliseringen. Deras uppgift blir att forma ansvarsta-

gande och självständiga subjekt av individer som av olika anledningar inte är 

det. Hjälpmottagare och hjälpgivare är inte undantagna dessa processer. I det 

material som ligger till grund för denna avhandling går det att urskilja olika 

önskade transformationsprocesser, men hur de utformas beror på vilken 

grupp de riktas till. Dessa olikheter visar också vikten av att relatera styr-

ningsmentalitetens moraliska dimension till dess epistemologiska – det vi 

håller för sant om olika kategorier av människor, i detta fall äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning (Petersson, Dahlstedt, & Plymoth, 

2012).  

Diskursen om hjälp för att bevara är riktad mot framtiden. Den tar av-

stamp i ett nu där personen med hjälpbehov inte lever ett självständigt liv 

och målet är att självständighet vilket kräver en transformation. I hjälpen 

uppmanas hjälpmottagaren att orientera sig mot nya identiteter, men inte 

vilka identiteter som helst – det som önskas är ansvarsfulla, vuxna, aktiva 

medborgare.  

För personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning är fokus 

på ett ordnat och strukturerat liv och i detta mål framträder också det nuva-

rande problemet som ett ostrukturerat och planlöst liv, där både den prak-

tiska förmågan och den egna drivkraften saknas. I relation till detta framträ-

der hjälpgivarens uppgift som att vägleda och motivera, men för att lyckas 

kräver hjälpen arbete av hjälpmottagaren: hjälpgivaren kan visa vägen men 

gå får hjälpmottagaren göra själv.  

Personlig assistans lägger rätten att utforma hjälpen hos hjälpmottagaren, 

och detta tillskrivs funktionen att göra det möjligt för personen att förverk-

liga sig – att göra det omöjliga möjligt. Här förutsätts ett annat subjekt vars 

inaktivitet inte beror på avsaknad av drivkraft utan i fysiska begränsningar. I 

detta finns också en uppmaning och en förväntan på att hjälpmottagaren ska 

ta tillvara dessa möjligheter. Samtidigt utgör detta också en gräns för hjäl-
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pens ansvar: hjälpmottagaren ges en möjlighet, men ansvaret för att förverk-

liga denna möjlighet ligger hos hjälpmottagaren själv.  

Detta exemplifieras också i den nationella handlingsplanen för funktions-

hinderspolitiken genom argumentationen för att personer med funktionsned-

sättning ska ha samma möjligheter som alla andra.  Denna fras reglerar i ett 

svep både samhällets skyldighet till personer med funktionsnedsättning, och 

dessa personers medborgerliga ansvar. Retoriken kring lika villkor eller lika 

möjligheter som alla andra följer en argumentationslinje som vi kan kalla 

rätten till det normala livsloppet. Denna argumentation bygger på att jämföra 

en person med funktionsnedsättning med någon i samma ålder för att på 

detta sätt höja ambitionsnivån för hjälp (Jönson & Taghizadeh Larsson, 

2006). Rätten till samma möjligheter som andra är samtidigt en skyldighet 

att försöka vara som alla andra, och en gräns för samhällets ansvar. Politiska 

insatser kan ge möjligheter men för att nå hela vägen måste personer med 

funktionsnedsättning själva omsätta denna möjlighet till verklighet. Häri 

ligger en paradox – styrningens mål att skapa självständigt agerande subjekt 

som själva iscensätter detta liv skapar handlingsutrymme, samtidigt som det 

begränsas till att enbart gälla önskade identiteter. Prislappen för möjligheten 

att vara som andra är att inget utrymme skapas för personer som inte vill 

eller kan nå upp till dessa mål (jfr. Paterson & Hughes, 1999; Solvang, 2000). 

Därmed finns också en risk att dessa personer behandlas som ofullgångna 

medborgskapsprojekt som alltid tvingas sträva efter mål de inte själva bestämt. 

 I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken framträder en re-

sponsibiliseringsprocess som enbart tycks omfatta äldre utan hjälpbehov. I 

handlingsplanen konstrueras äldre som en särskild kategori som skiljer sig 

från resten av befolkningen. Äldre personer förenas av sin ålder, en delad 

livssituation och förmågor som de inhämtat genom att ha levt länge. Livssi-

tuation beskrivs i termer av vad äldre gör – som aktörer i föreningsliv, delta-

gare i kulturliv eller genom att ge praktisk hjälp till barn och barnbarn. Beto-

ningen av äldres ”aktiva livsstil” kan betraktas som en del i omdefinieringen 

av ålderdomen från en passiv till en aktiv fas i livet (se t.ex. Biggs, 2001). 

Det är dock inte vilka aktiviteter som helst som uppmuntras i handlingspla-

nen, utan det är aktiviteter som går att relatera till nytta för någon annan. 

Samtidigt tillskrivs äldre också livserfarenhet som gett dem egenskaper eller 

förmågor som gör dem extra lämpliga för att utföra dessa uppgifter. Till-

sammans skapar beskrivningarna av äldre personers aktiviteter som nyttiga 

för andra och äldres lämplighet för att utföra dem ett särskilt utrymme för 

äldre i samhället – det finns en plats där just de behövs, och uppgifter som 

just de bör fylla. Detta gör ålderdomen som en aktiv period men också fylld 

av plikter. Det goda åldrandet är inte längre en tid för kontemplation och 

ligga på sofflocket utan mellanålderns förpliktelser omfattar även de friska 

äldre, om än i annan tappning (jfr. Biggs, 2001).  

Beskrivningarna av det aktiva åldrandet kan betraktas som en del i styr-

ningsprocess där det moraliska imperativet att alla individer ska ta ansvar 
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och bidra till samhället, sammanfaller med kunskap om äldre personers för-

mågor. Det budskap som förmedlas är att plikten att bidra till samhället inte 

upphör i och med pensioneringen, även om den får ändrad karaktär.  Detta 

gäller dock endast äldre utan hjälpbehov. När äldre personer har hjälpbehov 

är det ett annat subjekt som framträder i politik och marknadsföring. Den 

äldre personen med hjälpbehov är inte det handlingskraftiga och självstän-

diga subjekt som den friska äldre. I diskursen hjälp för att bevara förespråkas 

visserligen inte att äldre ska vara sysslolösa, men aktiviteterna ändrar karak-

tär och syfte. Aktiviteter som utförs av äldre personer med hjälpbehov ska 

inte som tidigare i livet bidra till någon annans väl och ve, utan syftar främst 

till att bevara den äldres liv och vanor, skapa hemlikhet och motverka 

tristess. Plikten till aktivitet förskjuts dessutom till hjälpgivaren som ansva-

rar för att fylla den äldre hjälpmottagarens liv med aktiviteter (jfr. Elmersjö, 

2010; Wreder, 2005). Katz (2000) uttrycker det som att äldreomsorgen är 

fylld med inaktiva aktiviteter dvs. handlingar som inte kräver någon aktiv 

insats av de äldre hjälpmottagarna, som att t.ex. se på tv och vila. På samma 

sätt innebär aktiviter för äldre hjälpmottagare i utförares marknadsföring ofta 

att hjälpgivaren gör saker som den äldre iakttar. 

Bilden av äldre i äldrepolitiken pendlar således mellan å ena sidan kon-

struera äldre som självständiga, oberoende och med plikt att bidra och att å 

andra sidan konstruera äldre som en svag grupp med rätt till extra stöd. Rät-

ten till stöd binds i äldrepolitiken till det naturliga åldrandet som innebär 

nedsatt funktionsförmåga, sjukdomar och vardagliga begränsningar, vilka 

ses som den kollektiva risk som förenar äldre. I mitt material framträder den 

punkt i livet när funktionsnedsättning sammanfaller med ålderdom som det 

aktiva livets gräns. Logiken blir då att äldre personer ska vara aktiva så länge 

det är möjligt men att därefter acceptera och anpassa sig till de begränsning-

ar livet medför (Cohen, 1988; Kennedy, 2000). 

Representationen av äldre personers funktionsnedsättning som en naturlig 

del av åldrandet begränsar således deras möjligheter att ställa krav på en 

hjälp som gör det möjligt att leva ett aktivt liv. Men det ger samtidigt ett 

visst utrymme att slippa vara en fullt ut aktiv medborgare – det skapar en 

egen plats där äldre hjälpmottagare är befriade från krav på aktivitet och 

prestation, en plats som inte finns för yngre hjälpmottagare.   

 Avslutning 

Syftet med denna avhandling har varit att synliggöra och problematisera de 

tankesystem som legitimerar skillnader i utformningen av hjälp för äldre och 

yngre vuxna. I detta ligger också en förhoppning om att avhandlingen ska 

skapa en grund för att ifrågasätta och förändra.  
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I äldrepolitiken synliggörs hjälp som kostnad och som en bristvara, beroende 

både av ekonomiska resurser och praktiska resurser i form av hjälpgivare, 

medan funktionshinderspolitik synliggör hjälp som en rättighet och som ett 

medel för att föra yngre personer med hjälpbehov närmare ett normalt vux-

enliv. Även hos utförare av hjälptjänster för yngre vuxna synliggörs hjälp 

som ett medel att uppnå ett mål – delaktighet i samhället. Vägen till målet 

skiljer sig åt mellan personer med personlig assistans (som underförstått inte 

har psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning) och personer med psy-

kisk eller intellektuell funktionsnedsättning (som erbjuds andra hjälpformer 

än personlig assistans). Att hjälpen har ett vidare mål stärker en argumentat-

ionslinje om att satsa på hjälp till yngre personer, både på samhällsnivå ge-

nom tilldelning av resurser, och på individidnivå när beslut om hjälpens om-

fattning ska tas, samt i förhandlingar om hur hjälpen utformas i vardagen.  

Avhandlingen visar även versioner av hur olika typer av medborgare pro-

duceras och vilka effekter det får. Såväl kategoriernas innebörd – vilka egen-

skaper och problem de tillskrivs – som hjälpsystemens utformning är dock i 

ständig omvandling (Rose, 1999). En relativt kort tillbakablick i tiden ger 

oss exemplet med införandet av LSS-lagstiftningen och personlig assistans 

som förde med sig stora förändringar för hur hjälp för personer med omfat-

tande funktionsnedsättning utformas. Denna förändring var relaterad till en 

större förändring i diskursen om funktionshinder, och visar hur förändring 

kan ske genom att omförhandla kategoriers betydelse.  

De tydliga skillnaderna mellan diskurserna om hjälp för att bevara och 

förändra kan också betraktas som ett tecken på att uppdelningen hela tiden 

måste reproduceras (Rose, 1999). Ett exempel är hur bilder av personer med 

funktionsnedsättning visar människor som utan tvekan är unga. Det finns, 

med något enstaka undantag, inga bilder av personer som ligger i gränslan-

det mellan att tillhöra kategorierna ”äldre person” och yngre ”person med 

funktionsnedsättning”. Kanske finns det i detta gränsland en möjlighet till 

förändring? Nya kategorier skapas ständigt. Ett potentiellt destabiliserande 

moment är att personer som sedan tidigare i livet har omfattande funktions-

nedsättningar numera lever längre och blir gamla. Personer som åldras med 

funktionsnedsättning sedan tidigare i livet kan därmed utmana isärhållandet 

genom att tillhöra båda kategorierna på samma gång.  
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Summary: Help to maintain or to change? Age 
related discourses on care, support and service 

Introduction 

In Sweden, adults in need of care, service or support to cope in everyday life 

have access to a range of social services that aim to ensure an adequate level 

of living. Although social services in the Scandinavian countries are guided 

by the principles of universalism and equality, adult persons with care needs 

have different rights to support depending on their current age and the age at 

which disability occurs. The most striking example of this is the exclusion of 

people who have become disabled after the age of 65 from entitlement to 

personal assistance, which has been described as the most extensive and 

empowering of services (Gynnerstedt & Bengtsson, 2011; Szebehely, 2011).  

The fact that age can determine which right to help an adult person has is 

remarkable, especially in a system that seeks to reduce differences between 

groups. The central question in this thesis is how it is possible to legitimise 

that adult persons’ access to care, support and service is conditioned / partly 

determined by age in a welfare model in which resources, in the name of 

justice and equality, should be distributed according to need.  

Care and service for older persons and persons with a 

disability 

The main responsibility for funding and organising social services for older 

persons and persons with a disability lies with the local governments, munic-

ipalities, which levy their own taxes. Municipalities are entitled to determine 

the nature and scope of services, eligibility criteria and the distribution of 

resources between help directed towards different groups, such as older peo-

ple and younger people with a disability (Meagher & Szebehely, 2013).  

Historically, the services for older persons and persons with a disability 

have been almost completely publicly provided. However, a series of market 

oriented policy changes during the late 1980’s and the 1990’s made it possi-

ble for municipalities to delegate the operation of publicly funded services to 

private actors (Blomqvist, 2004). The delegating of service production can 

take the form of outsourcing, where municipalities contract a private provid-

er after a tendering process, or consumer choice which allows the person in 
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need of help to choose between a number of public or private organisations. 

Today one out of five employees in publicly funded services for older per-

sons and persons with a disability are privately employed, and approximately 

half of the municipalities have introduced choice models, mainly in home 

care services for older people (Erlandsson et al., 2013). 

Municipal autonomy does not mean that the state is completely dis-

engaged from social services. The central government influences municipali-

ties via instruments of control such as legislation, regulation and national 

policies, state subsidies and oversight (Meagher & Szebehely, 2013).  

Accordingly, social services for older persons and persons with a disabil-

ity are also regulated by policies on a national level. The elderly policy ap-

plies to persons who have reached the normal age of retirement which is 65 

years. Disability policy applies to persons with physical or mental disabili-

ties (such as a cognitive or learning disability or mental health problems). 

The national policies are governmental bills that guide the overall direction 

of the elderly and disability sectors in terms of norms and goals. They con-

tain guidelines for municipal services and outline which areas should be 

prioritised but they do not control how help practices are organised at a de-

tailed level. They also include changes to related legislation and may include 

decisions on specific investments in a particular area such as residential care 

for older persons. 

Age differences in distribution of services  

The main legislation regulating the municipalities’ obligation to provide help 

is the Social Services Act (SSA) which covers all persons in need of help. In 

addition, persons with certain extensive functional impairments (mental or 

physical, but not caused by normal ageing) are also covered by the Act con-

cerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impair-

ments (the Disability Act). The Disability Act has a higher level of ambition 

than SSA. According to the Disability Act help should provide “good living 

conditions”, while the corresponding formulation in SSA is a “reasonable 

level of living”. Also, help provided under the Disability Act is free of 

charge whereas there is a user fee for help according to SSA. 

There are differences in what forms of help older and younger adults re-

ceive. Age is not an eligibility criterion in the Disability Act except for per-

sonal assistance which cannot be granted to persons aged 65 or older at the 

time of application. Despite this, only a small proportion (about 10 percent) 

of help services provided according to the Disability Act goes to people over 

65. Help regulated by the Disability Act generally aims to develop the help-

recipient, while help regulated by the SSA less often has this ambition to 

change the help-recipient. However, there is also a clear division in forms of 

help being granted to older and younger persons under the SSA: younger 

persons dominate forms of help that aim for development or change while 

most persons receiving compensating help are over 65 years old. 
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Since the 1990s there has been an expansion in disability services, manifest-

ed as increased resources as well as in the number of persons receiving ser-

vices. During the same period, there has been a retrenchment in eldercare 

resulting in declining coverage (Meagher & Szebehely, 2013). 

Concepts used 

Usually, different terms are used to refer to services for older persons and 

persons with a disability – eldercare versus disability service. This thesis 

poses the question of how difference between these groups is produced. To 

avoid reproducing this difference, the concept of help (Shakespeare, 2000) is 

used to refer to all forms of publicly funded care, support and service for 

older and younger persons. Consequently, the terms helper and help-

recipients are used to refer to those who give and receive help, respectively.  

Aim and material 

The thesis aims to explore how the age-based differences in access to help 

are legitimised in two sets of texts: national policies and the websites of pro-

viders of eldercare and support and service for persons with a disability.  

The national policies included in this study are the current national elderly 

policy and the current national disability policy:  

 

- Government Bill 1997/98:113 ‘National action plan on policy for the 

elderly’(134 pages)  

- Government Bill 1999/2000:79 ‘From patient to citizen: a national action 

plan for disability policy’ (162 pages). 

 

The provider websites have been selected from providers operating in the 

city Stockholm. The city of Stockholm has the most developed consumer 

choice model in Sweden, with a large number of providers competing for 

‘customers’. Many of these providers use websites to market their services, 

and 38 of those were randomly selected for the study. Both texts and images 

were analysed in the study. 

The selection of websites included a mix of services (home-help services 

and nursing homes for older people; personal assistance, assisted living for 

people with intellectual disability, autism spectrum disorders or severe men-

tal health problems and day services such as day care centers providing rec-

reational activities and occupational therapy) and of public and private pro-

viders. The sample of private providers included small providers who only 

operate in certain areas of Stockholm as well as large providers operating in 

several countries, and for-profit as well as non-profit organisations. 
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Methodological and theoretical framework 

The texts were examined with a discourse analytic approach, inspired by the 

work of Michel Foucault (1978/1991) and subsequent theoretical develop-

ments around the concept of governmentality (c.f. N. Rose, 1999). A dis-

course is defined as “a group of statements which provide at language for 

talking about – a way of representing the knowledge about – a particular 

topic at a particular historical moment” (Hall, 1997:44). Discourse entails a 

certain knowledge that shapes not only how the world is understood, but also 

our conduct and practices. For instance, the way criminality is represented in 

different discourses affects how criminals are treated and punished (Hall, 

1997). According to Foucault, a discourse also constitutes the subjects of 

which it speaks (Hollway, 2001). Following this approach, the analysis was 

guided by questions of how different representations of help highlight cer-

tain aspects of help while concealing others. The analysis also draws atten-

tion to how help-recipients and helpers are constituted in these representa-

tions.  

Representations of help in care and disability research 

Studies involving older and younger persons with a disability are usually 

conducted in different disciplines using contrasting perspectives (Fine & 

Glendinning, 2005; Kröger, 2009; Rummery & Fine, 2012). In research on 

eldercare, the concept of care has positive connotations whereas a focus on 

care is regarded as oppressive and objectifying in disability research. De-

pendency is often left unproblematised in eldercare research whereas both 

disability research and policy often focus on how to reduce dependency (Fi-

ne & Glendinning, 2005). A literature overview undertaken as part of this 

study examined 51 Swedish dissertations that have focused on help to older 

persons or persons with a disability published in Social Sciences and Hu-

manities (1993-2012). This review concluded that these differences are also 

reflected in Swedish studies.  

In research help is represented as care in relation to older help-recipients, 

and service in relation to younger adults. In the help-as-care representation, 

help is made visible as work and good help is defined in terms of the help-

ers’ skills and attitude. Providing care is portrayed as a work with both prac-

tical and emotional components, and good help is associated with an emo-

tional attachment to the help-recipients that goes beyond the purely profes-

sional role. The ideal relationship between helper and help-recipient resem-

bles relationships within the family, e.g. the helper treats the older person as 

if he or she was her own mother. In this representation, the organisation of 

work is of central concern since it creates opportunities or obstacles for the 

helpers’ ability to perform their work in the best way. 
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In contrast, disability research has been strongly critical of care research 

focusing on helpers and instead represents help as service. In this representa-

tion, the helper is in center of attention, and good help is defined as help that 

leads to self-determination and autonomy. In the service representation, 

emotional care is seen as an expression of the care ideologies that stand in 

the way of self-determination. The ideal relationship between helper and 

help-recipient is depicted as friendly, but not too close, and always condi-

tioned by the help-recipient’s preferences.  

Findings  

Problem representations in social policy 

From a Foucauldian perspective, policies are not seen as responses to given 

problems, instead they are seen as problem representations; discursive con-

structions in which both the problems and their solutions are created (Bac-

chi, 1999). This is not the same as saying that the problems stated in policy 

do not exist in the real world; rather, the concept of problem representation 

draws attention to how certain aspects of reality are put forward as problems 

in policy, while others are not. This section describes the central problem 

representations in the elderly and disability policies and how help is repre-

sented in them. 

In the national elderly policy the ageing population and increasing de-

mand for eldercare are represented as main problem. The point of departure 

for this policy is that the increasing number, and proportion, of older persons 

in the population will have consequences for society at large. Older people’s 

care needs pose a double challenge: increasing the volume of eldercare is 

costly, and there are difficulties in recruiting staff as well as high staff turno-

ver and sickness absence among care workers.  

In the elderly policy, the general purpose of welfare policy is to give all 

people prerequisites for a good life. It is a joint responsibility to show soli-

darity with vulnerable groups in society, and one way of doing this is 

through funding the provision of support and care with taxes.  

The disability policy has an entirely different focus. The main problem 

representation is the exclusion of persons with a disability from many parts 

of society. People with a disability are portrayed as a group which has been 

discriminated against throughout history and even though the situation has 

somewhat improved, these questions are still highly relevant. The cause of 

the exclusion is partly the inaccessible society and partly the unjust treatment 

of persons with a disability. To overcome these problems, both the society’s 

material structures and public attitudes need to change.  
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A fully accessible society and better ‘attitudes and treatment’  of persons 

with a disability is framed as a matter of democracy and citizenship. In this 

context the aim of welfare policy is described as liberating people from re-

straints caused by inaccessibility and discrimination.  

To sum up, the different foci of the two policies are reflected in the lan-

guage they use. Solidarity, care and nursing are frequently used in elderly 

policy whereas accessibility, citizenship and discrimination are key terms in 

disability policy. Table 1 illustrates the differences these policy vocabular-

ies: the words that dominate disability policy (discrimination, democracy 

and rights) are hardly mentioned in elderly policy, and care – the most fre-

quently used of the selected terms in elderly policy – is rarely used in disa-

bility policy. 

 

Table 1. The vocabularies of disability and elderly policies 

 Disability policy Elderly policy 

Discriminat* (-e; -ing; -ion) 84 4 

Democracy 34 5 

Right* (-s) 63 5 

Accessib* (-le; -ility) 364 20 

Citizen* (-s: -ship) 38 8 

Support and service 49 4 

Solidarity 1 12 

Care  38 418 

Nursing  4 57 

Staff  29 156 

Representations of help in social policy 

Help is not only given different amount of attention in the different policies, 

it is also represented in different ways. The elderly policy devotes a consid-

erable amount of space to the calculation of the future need for, and costs of, 

care for older people. To provide eldercare to all who will need it is de-

scribed as a future challenge due to the cost and the shortage in care staff. 

This represents help as a limited resource to be shared between help-

recipients. 

The title of the disability policy, From patient to citizen, testifies to a de-

sire to move away from questions of help. This title indicates the desirable 

direction for policy: viewing people with a disability as patients or care-

recipients is old fashioned and outdated, and the future goal is full citizen-

ship. The avoidance of the topic of help emphasises that the major problems 

persons with a disability are facing are caused by discrimination and in-

accessibility, and not by impairments. Still, help is mentioned on a few occa-
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sions. On these occasions, help is represented as a human right and a means 

to achieve full citizenship; for instance, personal assistance is regarded as a 

means to increase a person’s self-determination and to achieve the goal of 

full participation in the society.  

To sum up, in the elderly policy, the representation of help as a limited 

resource draws attention to the costs of care and the difficulties in providing 

it. This makes it difficult to raise demands on the amount or content of help. 

In the disability policy, the representation of help as a human right focuses 

on the right to and the results of help, and makes it possible to have a high 

ambition for help, without discussing the costs and provision of help. In 

disability policy, help is a means to achieve other goals; in elderly policy, the 

objective is to provide help to as many as possible.  

Representations of help on provider websites  

In contrast to the disability policy document, in which people with a dis-

ability are primarily represented as having physical disabilities only, the 

marketing documents distinguish between services for people with cognitive 

and mental disabilities and users of personal assistance, who are almost ex-

clusively portrayed as physically disabled. The study shows that three differ-

ent ideals for help were found on in the providers’ marketing of their ser-

vices: creating a feeling of safety for older persons; personal development 

for persons with cognitive or mental disorders (autism spectrum disorder, 

ADD/ADHD or intellectual disability) and opportunities for people who 

have personal assistance. 

In the marketing of help for older persons, the main selling point is ‘we’ll 

make you feel safe’. This feeling is to be achieved by changing the help-

recipient's life as little as possible. For example, home care is typically rep-

resented as making it possible for the older help-recipient to live at home as 

long as possible while residential facilities are marketed as ‘homelike’.  

In contrast, providers of support and service to younger people emphasise 

that help will lead to a change in the help-recipient’s life. For persons with 

cognitive or mental disabilities, help is marketed as personal development. 

Help is equated with practising functional skills such as dressing, grooming, 

cleaning, cooking, making one’s own bed and paying bills. The aim of these 

activities is to learn the help-recipients how to take care of themselves, their 

homes and sometimes to participate in supportive employment.  

When providers market personal assistance, they stress the help-

recipients’ ability to exercise control over how help is provided and that the 

aim of the help is to improve their lives by giving them opportunities to real-

ise their full potential.  

These different ideals assign different roles to helpers. In eldercare, the 

relation between helper and help-recipient should resemble already existing 

relationships such as with family or friends. Within this model of relation-
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ship, the role of helpers is to recognise and anticipate the needs of help-

recipients, rather than listening to their wants and needs. Although the ability 

to recognise what someone needs is certainly a desirable capacity in situa-

tions where help-recipients are unable to speak for themselves, this one-

sided emphasis on the ability of helpers gives older persons the role of pas-

sive recipients of help. 

In relation to persons with cognitive and mental disabilities, helpers take 

on the roles of guides or teachers whose tasks are to show and teach the 

help-recipients the practical and social skills needed in everyday life. In texts 

about personal assistance, the emphasis is on the help-recipient’s ability and 

right to determine the content of help, i.e. what the helper is supposed to do. 

In fact, personal assistants are the only category of helpers who are referred 

to as employed. In contrast to help for older persons, the helper is represented 

as a functional role, not as a particular person. 

The different ideals are also reflected in the images used on the websites. 

A typical picture from eldercare providers shows a younger woman hugging 

an older woman, depicting a family-like personal and emotional relationship 

between the helper and the recipient. In contrast, pictures representing help 

for persons with cognitive or mental disability typically show help-recipients 

involved in activities, which is consistent with the linguistic emphasis on the 

helper as a function, rather than a person. In typical images of personal assis-

tance, the helper’s face might be turned away or the helper may only be rep-

resented by an arm or a hand, which highlights the help-recipients as the 

main character in help. 

Discussion: age related discourses on help  

The findings suggest that help is represented in varying ways depending on 

whether the user is an old person or a person with a disability.  

The help to maintain discourse, used mainly in relation to older help-

recipients, emphasises the costs of, and the society’s joint responsibility for 

the care of frail and vulnerable persons, and calls attention to the emotional 

aspects of giving and receiving help. Within this discourse, helpers and the 

process of giving help are in focus. In policy, attention is also drawn to the 

difficulties in providing help to all in need.  

The help to change discourse, mainly used in relation to help for younger 

persons with disability, focuses on the right to and the results of help. The 

help should ideally change the help-receiver’s life by enabling him or her to 

do things that otherwise would be impossible. In disability policy, change is 

made possible by changing attitudes and increasing accessibility. On the 

websites, change is made possible for persons with cognitive or mental disa-

bility by the improvement of certain skills; while personal assistance enables 

self-determination.  
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These discourses also position helpers and help-recipients in relation to each 

other. In the discourse of help to maintain, the helper is attributed the ability 

to ‘see and foresee’ the help-recipient’s physical and spiritual need. Help is 

represented as activities arranged and performed by the helper without any 

active participation by the recipients, whose activities are limited to watch-

ing and receiving. The helper is constituted as a knowing, caring and compe-

tent subject whereas the older help-recipients are positioned as unable to 

assess their own need and in what way these should be met. In the represen-

tation of this ideal relation, helpers are positioned as more skilled and 

knowledgeable in help and care needs than the help-recipients. As a conse-

quence, the help-recipients’ room for manoeuvre (handlingsutrymme) could 

be constrained, giving the helper the power to define how help is performed.  

In the discourse help to maintain, the positioning of helpers and help-

recipients differs depending on whether the help is in the form of personal 

assistance or help to persons with cognitive or mental disability. In represen-

tation of personal assistance, the help-recipient is ascribed ability to judge 

how help should be performed, and the helper is positioned as an employee 

who has to execute assigned tasks. In help to persons with cognitive or men-

tal disability the helpers are represented through their function in help, not as 

persons. The main tasks for the helpers are described as overlooking the 

development of the help-recipients, pushing them forward and motivational 

work. Thereby, the helpers are positioned as role models, guides or teachers 

and the help-recipients as students or pupils.  

Based on the representations, help-recipients of personal assistance should 

have the best chances of having their own say in how help is provided since 

they are positioned as in charge of the help. In representations of help for 

persons with cognitive or mental disability, the help-recipients’ active par-

ticipation in help is important, since personal development ‘happens’ 

through performance of certain tasks. The content of help, and the planning 

of what should be done and when, however, is decided by helpers.  

Previous research has shown that life course constructions influence the 

ambition of help for younger and older help recipients. Activities associated 

with ‘normal’ adulthood (such as work, education and parenthood) are used 

to make claims on the level of services for younger persons. Unlike adult-

hood, old age is associated with declining health and disability. Since disa-

bility is considered as part of normal ageing, claiming the right to ‘normal 

old age’ is of no use. Instead, old people are expected to accept lower living 

conditions due to disability (Jönson & Taghizadeh Larsson, 2006, 2009). In 

accordance with this, the discourses on help to maintain or to change are 

influenced by cultural expectations of normal life in different parts of the life 

course.  

Help for younger people with a disability aims, metaphorically speaking, 

to bring disabled people from one life stage to another; from a way of life 

with characteristics associated with childhood to autonomous adulthood. For 
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persons with cognitive or mental disorders life before help is portrayed as 

living an aimless life, without any structured activities and still living with 

their parents; whereas life after help is envisioned as living independently in 

one’s own apartment, and having a life structured by activities in the home 

(dressing and grooming; cooking; cleaning; doing laundry etc.) and outside 

the home (occupational therapy and recreational activities). For persons with 

personal assistance the difference between life before and after help is con-

structed as the difference between being dependent on someone else and 

achieving self-determination by being enabled to decide what to do, who to 

do it with and when to do it. 

Old age is defined as not being a part of adulthood in that it is associated 

with declining health and, eventually, death (Priestley, 2003, 2006). Old age 

is associated not only with the end of the life course but also the end of a 

potential for growth, development and engagement (Cohen, 1988). In line 

with this, help does not aim to change the older person’s situation but rather 

to counteract change.  

To sum up, the ideal for helping older people is the past; life with help 

should be as similar as possible to life before the need for help. The ideal 

help is portrayed as making older help-recipients feel safe by maintaining 

past patterns of life, but does not aspire towards change or improvement. On 

the contrary, the ideal help for younger persons aspires towards a future that 

is possible only with assistance from helpers.  

These visions and ambitions for help affect the expectations that politi-

cians, the people receiving help and their family members have about the 

content of help, and also about the roles of helpers and help-recipients and 

their relations. 

  Providing help for older persons is represented as a political problem and 

a strain on national economy. This, together with the idea that it is a part of 

natural ageing for care needs to limit everyday life, serves to legitimise 

scarce resources for eldercare, and reduces the scope for help-recipients to 

influence the content of help. In contrast, help for younger people is made 

visible as a human right and as a means to enhance the individual’s self-

determination and ability to participate in society fully. This representation 

makes it easier for younger persons with a disability to make demands on the 

scope and quality of help. 
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