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Titel: Ålder är bara en siffra – Undersökning av diskurser om gruppen äldre vid 

överklagande biståndsbeslut 

Författare: Maja Augustsson & Linnéa Wängemar 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i 

överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. I studien 

definierades gruppen äldre som individer 65 år eller äldre. Utifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalys och Foucaults teoretiska begrepp disciplinering och normalisering undersöktes 24 

överklaganden av bistånd inom Förvaltningsrätten i Uppsala kommun. De överklaganden som 

undersöktes berörde olika insatser såsom hemtjänst och särskilt boende. Resultatet visade att det 

tycks finnas en motsägelsefull bild av hur äldre konstrueras. Äldre ses som passiva och 

osjälvständiga men de förväntas vara aktiva, vilket resulterar i en paradox. Det visade sig även att 

institutionerna på sätt och vis äger bilden av den äldre, då de har rätt att definiera de äldre och 

deras behov efter en redan konstruerad ram. I resultatet framkom även att bilden som 

konstruerades om gruppen äldre ofta omfattas av den äldres fysiska funktioner snarare än 

psykiska. Följaktligen sker bedömningen av bistånd ofta i relation till det. I överklaganden av 

bistånd visade det sig även att den äldre, i förhållande till andra aktörer, upplevdes vara mindre 

trovärdig. Istället förhöll sig Förvaltningsrätten och Äldrenämnden i Uppsala kommun till andra 

professionella eller den äldres anhöriga i bedömningen av om bistånd förelåg. Studien visade även 

att det finns äldre som gör motstånd och försöker förhandla fram nya bilder. Avslutningsvis har 

studien visat på ett behov av mer kunskap, ett ökat beaktande av den äldres livssituation samt ett 

ökat deltagande av den äldre i bedömningen av bistånd.  

Nyckelord: Äldre, bistånd, överklagan, kritisk diskursanalys 

Antal ord: 19715 
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1. INLEDNING 

“Bara för att du blir äldre slutar du inte att vara människa, du är bara äldre” (Citat från chef inom 

hemvården i Uppsala kommun).  

Under 2016 publicerade SCB sin befolkningsprognos. I den visade det sig att medellivslängden 

förväntades öka vilket skulle resultera i att var fjärde invånare förväntas vara över 65 år 2060 

(Socialstyrelsen, 2019). Enligt Socialstyrelsen kommer den förväntade befolkningsstrukturen att 

innebära konsekvenser för det svenska samhället då det samtidigt innebär att behovet av insatser 

kommer att öka. Idag har cirka 36 procent av den svenska befolkningen 80 år eller äldre insatser i 

enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) som exempelvis hemtjänst och korttidsboende. Att 

mängden av Sveriges äldre befolkning ökar kommer, enligt Socialstyrelsen, även att innebära 

stora utmaningar då behovet ökar samtidigt som den yrkesverksamma befolkningen minskar 

(Socialstyrelsen, 2019). Frågan är naturligtvis hur det kommer att påverka både den äldre men 

även bedömningen av deras rätt till bistånd.  

Äldres rätt till bistånd omfattas av SoL 4:1 där det lagstadgas att kommunerna ansvarar för att 

personer som själva inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd. I SoL kap 5 står ytterligare lagparagrafer rörande äldre som särskild grupp. I bland 

annat SoL 5:4 anges att äldre ska få känna välbefinnande och leva ett värdigt liv (Socialtjänstlag, 

SFS 2001:453). I bedömningen av bistånd menar Äldrenämnden i Uppsala kommun att en 

likvärdig handläggning måste säkerställas. Det görs genom bedömningsverktyget IBIC där 

ambitionen är att se till den enskildes behov snarare än till insats (Uppsala kommun, 2018). Även 

om det är handläggarens ansvar att bedöma rätten till bistånd ansvarar den äldre för att styrka sitt 

eget behov (Uppsala kommun, 2018). I de fall den äldre får avslag på sin ansökan om bistånd har 

hen rätt att överklaga (Uppsala kommun, 2018).  

När det gäller åldrande och ålderdom finns det en mängd antaganden och föreställningar i 

samhället. En rapport från Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (Abramsson, 

Hydén & Motel-Klingebiel, 2015) inleds exempelvis med ett citat där någon besvarar frågan om 

vad “den äldre innebär”. Varpå ordval “glad men kanske lite ledsen”, ”ganska gammal och 

kvinna” dyker upp. Ordvalen i sig kanske inte kan ses som oroväckande men det riskerar att 

normalisera föreställningar (Abramsson m.fl., 2015). Det kan bland annat bidra med att synsätt 

införlivas och att äldre begränsas. Vidare bygger, generellt, de insatser som äldre erbjuds på en 
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traditionell syn där den äldre ses leva ett stillsamt liv vilket kan leda till mindre möjligheter att 

utforma insatserna efter individuella behov (Abramsson m.fl., 2015).  

Problemformulering 
Tendenser till ovidkommande kategorisering av ålderdom förekommer och kan påverka arbetet 

med äldre. Gruppen äldre blir större då levnadslängden ökar och om gruppen i lagens mening 

definieras som alla över 65 år kan varje försök att beskriva hela gruppen innebära stora 

generaliseringar. När individerna sedan kommer i kontakt med myndigheter finns möjligheten att 

generaliseringarna påverkar biståndsbedömningen, vilket kan tolkas gå emot principen om 

självbestämmande och inflytande. Det tycks finnas tendenser av att äldre inte får de insatser de är 

i behov av vilket skulle kunna vara en anledning för äldre att överklaga beslut. Det kan därmed 

vara relevant att undersöka hur diskursen av gruppen äldre ser ut i dag i de fall där äldre väljer att 

överklaga biståndsbeslut. Det kan även finnas ett behov av att omvärdera hur gruppen äldre 

kategoriseras då åldersskillnaden och variansen i gruppen kan tolkas öka och göra den alltmer 

heterogen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i 

överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. 

o   På vilka sätt konstrueras äldre och äldres behov i överklaganden vid Förvaltningsrätten? 

o   På vilket sätt förhåller sig bilden av äldre till bedömningen av bistånd? 

Avgränsningar 
Studien har först avgränsats genom att det huvudsakliga materialet utgår från överklaganden 

inom Förvaltningsrätten i Uppsala och riktlinjer för Uppsala Kommuns Äldrenämnd. 

Anledningen är bland annat att syftet handlade om att se äldre i förhållande till bedömningen av 

bistånd. Genom överklaganden har vi haft möjlighet att studera diskurser i de fall bistånd 

avslagits. Vidare har enbart överklaganden meddelande under 2019 använts. Då 2018 var senaste 

gången en större förändring skedde av riktlinjerna för Äldrenämnden i Uppsala kommun ville vi 

ha beslut fattade efter det. Vi har även avgränsat oss till bistånd för livsföring i övrigt, bland annat 

hemtjänst och särskilt boende, därmed inte försörjningsstöd. Eftersom problemformulering och 

syfte ämnar studera gruppen äldre har vi även valt att avgränsa oss till individer över 65 år då det 

är definitionen i Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2018). 
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Begreppsdefinitioner 
Äldre: Individer över 65 år (Uppsala kommun, 2018). 

Ålderism: Stereotypa föreställningar och diskriminering utifrån en människas ålder (Abramsson 

m.fl., 2015). 

Bistånd: Den enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hens 

behov inte kan tillgodoses på annat sätt (Nationalencyklopedin, 2020). I studien används bistånd 

för att förklara insatserna hemtjänst, särskilt boende, ledsagning, kontaktperson och 

anhöriganställning. 

Funktionsnedsättning: En begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som 

självständig individ och utöva önskade aktiviteter (Malmqvist, 2020). Begreppet har valts då det är 

det ordval som Äldrenämnden i Uppsala själva använder under sitt syfte (Uppsala kommun, 

2018). 

Kategorisering: Förenkling av en mångfasetterad verklighet där vissa egenskaper blir centrala och 

andra bortses (Pettersson & Davidsson, 2016:43–44). I studien används begreppet för att 

synliggöra hur aktörer konstruerar gruppen äldre.  

Överklagande: Överklagande är olika sätt att få en högre domstol att ompröva en dom eller ett 

beslut som en lägre instans fattat (Nationalencyklopedin, 2020). I texten som följer kommer 

överklaganden att utgå från de beslut som Äldrenämnden fattat och som överklagats av den äldre 

för att omprövas i Förvaltningsdomstolen i Uppsala. 

Institution: Institutioner kan vara formellt reglerade i lag, men kan också utgöras av informella 

traditioner. Institutioner innefattar inte endast normer utan de flesta institutioner omges av 

fysiska betingelser, exempelvis kommunikationssystem och byggnader. (Brante, 2020). Vi har i 

studien valt att benämna aktörerna Äldrenämnden och Förvaltningsrätten som institutioner.  

Disposition 
Vi har i det inledande avsnittet redogjort för studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Vi har 

även presenterat studiens avgränsningar och förklarat förekommande begrepp. Nedan kommer vi 

att presentera tidigare forskning på området, samt sökprocessen, för att ringa in och ge en grund 

till vår aktuella studie. Vidare redogörs för studiens vetenskapliga utgångspunkt, teoretiska ramverk 

och begrepp. Därefter beskrivs studiens metodologiska förankring där bland annat metodval, 

analysmetod och metodens begränsningar redovisas. Sedan presenteras studiens resultat 
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sammanslaget med studiens analys utifrån olika teman. Studien avslutas med en diskussion 

förankrad i studiens syfte och frågeställningar samt diskuterar resultatet i förhållande till forskning, 

teori och metod. Avslutningsvis beskrivs studiens implikationer för socialt arbete. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning samt sökprocess. Därefter presenterar vi en 

tematisering av forskningen utifrån tre olika teman, den äldres delaktighet och inflytande, negativa 

associationer och deras orsak och verkan samt samhällets omsorg av den äldre. Avslutningsvis 

reflekteras över den tidigare forskningen. 

Sökprocess 
Sökprocessen genomfördes utifrån vår problemformulering och vårt syfte som formulerats ovan. 

Det innebär att sökord relaterades till äldre, konstruktionen av äldre, åsikter om äldre samt 

överklaganden i relation till bistånd och äldre. De sökord som slutligen användes var bistånd, 

“elderly” “assistance” “sweden”, ålderism, “ageism” (i det här fallet med en begränsning av endast 

artiklar inom disciplinen för socialt arbete), “opinions” “elderly” “social work”, “senior citizen” 

“ageism”, “överklagan” “bistånd” “äldre”, “äldre” “överklagan”, “äldre” “rättegång”, “social 

welfare” “elderly care” “Sweden”. Vidare genomfördes även en sökning av sökordet elderly care 

men utifrån disciplinen juridik, social welfare och social work. I sökandet efter tidigare forskning 

användes databaserna ub.uu.se, Libris samt Sociological abstracts vilket inte befanns vara 

tillräckligt. Det gjorde en kedjesökning nödvändig. Genom att leta efter referenser i tidigare 

uppsatser av bland annat Lundström m.fl. ”Från svag producent till aktiv konsument” och 

Lindholm ”En annan typ av vinst”, valdes de mest relevanta artiklarna utifrån rubrik och 

sammanfattning. Vidare genomfördes en kedjesökning utifrån de artiklar författarna i den tidigare 

forskningen använt sig av. Också de sökord författarna använt sig av och tips från handledare ledde 

till artiklar som använts i kapitlet om tidigare forskning. Även juridiska databaser har använts för 

att söka på äldre och bistånd men vi fann ingenting av relevans för vår problemformulering och 

vårt syfte i dem. Avslutningsvis är alla artiklar kollegiegranskade (peer-reviewed). 

De äldres delaktighet och inflytande 
Ett av de mönster vi fann i forskningen var att äldres möjlighet att delta och påverka samhället 

verkar begränsad. Det fanns exempelvis enligt Janlöv, Hallberg och Petersson (2006) bristfällig 

kunskap om hur äldre ser på sin medverkan och möjlighet att påverka biståndsbeslut. Utifrån en 

kvalitativ studie med djupintervjuer av hemtjänstmottagare ville forskarna se vilka erfarenheter 

äldre haft av inflytande i beslut (Janlöv m.fl., 2006). De äldre upplevde att de hade svårt att 

hantera hemtjänst och att de egentligen inte hade något större inflytande över de fattade besluten. 

Istället hade handläggaren berättat om tillgängliga alternativ och de äldre hade upplevt att de inte 

hade något annat val än att acceptera det (Janlöv m.fl., 2006). Därför menar Janlöv m.fl. (2006) 
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att det finns en bristfällig hänsyn till äldres individuella behov, inflytande och kontroll. Vidare 

menar Weicht (2013) att äldres behov, viljor och önskningar i många fall visade sig definierades 

av andra. Weicht (2013) menar även att äldreomsorgen i praktiken påverkas av policys. Inom 

både samhälleliga och politiska diskurser ses äldre som en grupp med specifika behov och de 

upplevs ha omsorgsbehov som behöver organiseras. Genom en kritisk diskursanalys av bland 

annat tidningsartiklar i Österrike visar Weichts (2010) studie att äldre inte alltid ges en egen röst 

och definieras som en homogen grupp. Gruppens egen autonomi sägs ha funnits i dåtiden, i 

nutiden porträtteras de istället som passiva mottagare av omsorg vilket relateras till de svagheter 

de förväntas ha. 

Dessutom verkar det som att det krävs att äldre, för att inte ses som passiva, förlorar förmågor de 

tidigare haft. Intervjuer av äldre som mottar hemtjänst visade att det är skillnad mellan äldre i hur 

de upplever att motta hjälp.  Skillnaden låg i om de såg sig själva som aktiva eller inte (Torres & 

Hammarström, 2009). De som kände sig beroende av hjälpen, pratade om hur de varit aktiva i 

det förgångna. Det visade sig även att beroendet av andra kan komma att konstrueras av 

omvärlden eller av personen själv (Torres & Hammarström, 2009). Liang och Luo (2012) hävdar 

i sin tur att ålderdom i sig ses som framgångsrik om man förblir självständig. Deras 

diskursanalytiska studie av det gerontologiska paradigmet genomförd i USA visade att 

definitionen av framgångsrik ålderdom kopplas samman med att man skött sin kropp så att den 

förblir aktiv. Följaktligen omvandlas, i den andres ögon, den äldre istället till passiv om hen 

förlorar vitala funktioner. Samtidigt uppmärksammas att samhälleliga hierarkier och orättvisa 

förhållande gör att många äldre inte har samma möjlighet att bibehålla ett aktivt liv (Liang & Luo, 

2012). En kvalitativ och kvantitativ studie utförd i Nederländerna över vilka som kan definieras 

ha ett lyckat åldrande (von Faber, Bootsma–van der Wie, van Exel, Gusseklo, Lagaay, van Dongen, 

Knook, van der Geest, Westendorp, 2001) visar dessutom att få kommer att åldras på ett sådant 

sätt att de ses som aktivt och lyckat i samhällets ögon. För många äldre visade sig anpassning vara 

en viktig faktor i åldrandet och ett sådant synsätt skulle kunna anammas för att fler ska åldras 

lyckat (Von Faber m.fl., 2001). För att minska normens trånga ramar finns det behov av 

begreppet harmonisk ålderdom då det frammanar betydelsen av andra faktorer i den äldres 

livssituation (Liang & Luo, 2012). 

Avslutningsvis visar samtliga studier att den nuvarande konstruktionen av ålderdom medför en 

begränsad möjlighet till delaktighet och inflytande. Aktivitet betonas vara en faktor som är positiv 

i samhällets ögon och möjliggör delaktighet och inflytande. Ålderdomen tycks medföra att 

personen upplevs svag och passiv vilket medför att det är svårare för den äldre att hävda sin rätt. 
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Negativa associationer och deras orsak och verkan 
Större delen av den forskning som valts till uppsatsen berör den negativa synen på ålderdom, 

vilka orsaker den har och vad det kan få för negativa konsekvenser. Christensson, Björklund, 

Åhnby, Henrikson och Joakimson (2010) genomförde en studie där syftet var att studera synen 

på äldre inom olika omsorgsyrken och socialtjänst. I den framkom att negativa attityder gentemot 

äldre var vanligt inom yrkena (Christenssons m.fl., 2010). Bland annat visade det sig att det fanns 

fler negativa attityder hos socialsekreterare än hos sjuksköterskor och terapeuter. Det förklarar 

Christensson m.fl. (2010) bland annat med att socialsekreterare har mindre kunskap om äldres 

omständigheter och att de har en arbetssituation trängd mellan organisationens 

budgetrestriktioner och äldres behov. Vidare menar Gendron, Welleford, Inker och White (2015) 

att det specifika språket för att kommunicera attityder och uppfattningar leder till stereotyper och 

diskriminering. Studien genomfördes i USA och syftet var att genomföra en dokumentstudie av 

tweets med fokus på språkbaserad diskriminering (Gendron m.fl., 2015). Resultatet visade att 12 

procent av materialet innehöll diskriminerande språk. Äldre ansågs vara annorlunda vilket gjorde 

att antaganden och fördömanden om åldrande och ålderdom skapades (Gendron m.fl., 2015). 

Negativa attityder och tankar om äldre tenderar enligt Gendron m.fl. (2015) dessutom att 

införlivas när språket var negativt, vilket kan leda till intern och extern andrefiering av gruppen 

äldre. Elmersjö (2018) skriver även att äldre upplevs vara en särskilt avvikande grupp och 

presenterar i sin studie begreppet hjälp till självhjälp inom äldreomsorgen. Genom intervjuer med 

chefer, vårdpersonal och hemvårdsmottagare i olika svenska kommuner kommer Elmersjö (2018) 

fram till att äldre ansågs vara passiva och inte förstod vikten av att försöka vara självständiga. 

Principen hjälp till självhjälp i äldreomsorgen hänger samman med samhällsbilden av att äldre 

behöver stöd för att förbli självständiga, trots att möjligheten att göra faktiska val är begränsade 

(Elmersjö, 2018). 

Chonody, Webb, Ranzijn och Bryan (2014) visar att negativa attityder till äldre möjligen kan ha 

att göra med rädsla. Syftet med deras studie var att undersöka hur bekväm personal kände sig i 

mötet med äldre och om det möjligen kan påverka deras åsikter. Den australiensiska forskningen 

tar upp terror management theory vilken går ut på att människor utvecklar en självbevarelsedrift när 

de inser att döden är oundviklig och oförutsägbar. Utifrån teorin spekulerar forskarna huruvida 

uppfattningen av eget åldrande, i samverkan med interaktion med äldre, kan påminna om ens 

kommande förfall och därför skapa negativa åsikter (Chonody m.fl., 2014). En multilinjär 

regressionsanalys visade indikationer för att rädsla för åldrande, det vill säga ålderism och svag 

kontakt med äldre hade en inverkan för hur bekväma de kände sig (Chonody m.fl., 2014). 

Ytterligare en anledning till negativa attityder gentemot äldre är att de, enligt Lundgren och 
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Ljuslinder (2011) konstrueras som ett problem. De genomförde en kvantitativ innehållsanalys 

och en kvalitativ diskursanalys av artiklar om äldre mellan 1988 och 2009 (Lundgren & 

Ljuslinder, 2011). Den visade att diskurser för äldre och ålderdom främst användes för att 

beskriva framtida politiska och ekonomiska problem för hela samhället snarare än problem som 

individen själv har idag (Lundgren & Ljuslinder, 2011). Liknande resultat gick att finna i andra 

länders mediedebatter där äldre sägs sakna förmågor (Fealy, McNamara, Treacy, Lyons, 2012). 

Vad det gäller vilken verkan negativa attityder kan ha gjorde Wasarhaley och Golding (2017) en 

studie med fokus på det rättsliga systemet i USA och i vilken utsträckning ålderism i en jury kan 

påverka rättegångar. Utifrån en kvantitativ analys av rollspel och en kvalitativ undersökning av 

civilrättsliga protokoll (Wasarhaley & Golding, 2017), visade det sig att ålderism haft en stor 

inverkan. Bland annat medförde ålderism att sannolikheten för att juryn skulle visa sympati för 

det äldre offret minskade och att det kunde påverka juryns uppfattning av situationen och den 

äldre. Följaktligen visade resultatet att attityderna med stor sannolikhet kan påverka resultatet av 

rättegången (Wasarhaley & Golding, 2017). Vidare har Minichiello, Browne och Kendig (2000) 

genomfört en studie utifrån äldres egna upplevelser av negativa attityder och ålderism. Genom 

intervjuer med personer i åldern 65–89 år i Australien framkom att äldre upplevde negativa 

fördomar både i att ses som äldre och bli behandlade som äldre (Minichiello m.fl., 2000). 

Fördomarna tog sig i uttryck på ett samhälleligt plan i form av bland annat bristande åtkomst till 

bostäder, stabil inkomst och äldreboenden (Minichiello m.fl., 2000). Forskarna lyfte även fram att 

det fanns flera fall där äldre anpassat sig efter de fördomar de upplevde samtidigt som andra äldre 

arbetade med att förhandla fram nya bilder av ålderdom (Minichiello m.fl., 2000). Coudin och 

Alexopoulos (2010) skriver vidare att äldre utsätts för skadliga effekter när de möts av negativa 

attityder. Forskarnas studie utgick från experiment där äldre personer i Frankrike fick läsa texter 

innehållande negativa och positiva stereotyper (2010). Äldre upplevde sig i större del ensamma 

efter att ha utsatts för negativa stereotyper, de beskrev i högre grad att hälsan var försämrad och 

att de var mer hjälpsökande (Coudin & Alexopoulos, 2010). Vidare menar Coudin och 

Alexopoulos (2010) att stereotyperna leder till en självuppfyllande profetia, de äldre internaliserar 

en försämrad självständighet vilket de professionella också kan komma att upprätthålla. En 

strategi för att motverka det skulle kunna vara att fokusera på de positiva aspekterna av åldrande. 

Bilder av åldrande och äldre tycks enligt Wilińska och Henning (2011) begränsa de äldres liv då 

bilderna inte stämmer överens med verkligheten. Forskarna har undersökt olika processer bakom 

åldrande inom det sociala arbetet och välfärdspraktiker. Studien visade att de konstruerar och 

förstärker att vissa identiteter förknippas med äldre (Wilińska & Henning, 2011). Studien 
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genomfördes i Polen där forskarna analyserade diskurser och jämförde äldre och individer med 

funktionsnedsättning (2011). Wilińska och Henning (2011) menar att professionella skapade 

identiteter hos vissa klienter, vilket hämmade äldre och medförde att insatser skapades för att 

bekämpa åldrandet. Äldre sågs därmed som en fixerad kategori snarare än individuella personer. 

Ålderdomen ansågs innebära ett misslyckande och äldre hade ett personligt ansvar att förhindra 

det (Wilińska & Henning, 2011). 

Avslutningsvis visar den tidigare forskningen på att negativa attityder mot äldre möjligen går att 

motverka. Ghazanfareeon-Karlsson (2020) visar bland annat på nödvändigheten av kritisk 

reflektion. Utifrån skriftligt och muntligt material med utgångspunkt i terror management theory 

fick socionomstudenter göra behovsbedömningar (Ghazanfareeon-Karlsson, 2020). Det visade 

sig att studenterna till en början tolkade behov utifrån fördomar om ålderdom där äldre ansågs 

vara svaga och tråkiga. Efter att ha fått mer kunskap om kritisk reflektion omvärderade 

studenterna sina bedömningar (Ghazanfareeon-Karlsson, 2020). Författaren menar därför att 

kritisk reflektion vad det gäller förutfattade meningar och maktstrukturer ökar möjligheten att 

minska diskriminering inom socialtjänsten (Ghazanfareeon-Karlsson, 2020). 

Samhällets omsorg - biståndshandläggning och den äldre 
I en stor del av den tidigare forskningen har det funnits ett fokus på samhället i stort och hur 

biståndshandläggningen genomförs i samband med beslut. Det har visat sig att det svenska 

välfärdssystemet idag är mindre angeläget att bistå äldre och att äldre i högre grad väljer att avstå 

från att söka hjälp. Det har att göra med att både kostnader och kraven på att klara sig själv ökat 

och att behoven ökar främst hos de allra äldsta (Larsson, 2006). Samhällets omsorg av äldre 

kommer också, i hög grad att påverkas av handläggningen vid bistånd. 

Biståndshandläggning av beslut gällande äldres behov och äldres omsorg påverkas av flera 

faktorer. Bland annat Andersson (2004) har analyserat biståndsbedömares resonemang om 

behovsbedömningar. Studien omfattar en intervjustudie med sex biståndshandläggare 

(Andersson, 2004). Biståndsbedömningen visade sig påverkas av ökad standardisering och 

formalisering och av en prioritering av medicinska insatser. Utöver det fanns det en viss lojalitet 

mot kommunens ekonomi (Andersson, 2004). Enligt Söderberg, Ståhl och Emilsson (2014) finns 

en restriktiv hållning hos biståndshandläggare när det gäller att erbjuda insatser och resurser. 

Utifrån deras intervjustudie visade det sig att biståndshandläggare normaliserar ett restriktivt 

synsätt när det kommer till äldres flytt till särskilt boende. Prioriteringen biståndshandläggare ger 

den hembaserade omsorgen, i motsats till den dyrare omsorgen på särskilda boenden, bekräftas 
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på flera nivåer (Söderberg m.fl., 2014). Därtill förhåller sig biståndshandläggare i högre grad till de 

anhöriga då de upplevs vara en mer jämlik part än den äldre själv (Andersson, 2004). Möten med 

anhöriga bidrog även till att den äldre upplevdes mer aktiv än när biståndshandläggaren endast 

talade med den äldre enskilt. Även den organisatoriska strukturen fick konsekvenser vid 

biståndsbedömningen och omsorgsrelationen. På grund av bland annat lokala riktlinjer 

upprätthölls en struktur där det blev det svårt att se till den äldres totala situation. Det fick 

konsekvenser för såväl omsorgsbehovet som möjligheten till individuellt inriktade insatser 

(Andersson, 2004). 

Det finns enligt Olaison (2017) olika sätt äldres ansökningar av omsorg hanteras. Genom en 

diskursanalys av äldres ansökningar för hemvård i olika kommuner i Sverige (Olaison, 2017) 

visade det sig att personens uttryckta behov omförhandlades eller att ansökan försvann på grund 

av kommunala riktlinjer. Vidare kunde ansökan packas om genom muntlig information eller 

genom att fler behov kom upp i diskussionen. Språket gällande insatser ändrades, i skriftlig form, 

till ett mer byråkratiskt språk (Olaison, 2017). Byråkratin i biståndsbedömningen har lett till att 

omsorgen är mindre precis i sin anpassning efter behov då fler bitar blir automatiserade genom 

administrativa regler och riktlinjer (Olaison, 2017). 

Enligt Olaison (2010) omkonstruerar det sociala arbetet även de äldre till klienter. I hens 

diskursanalytiska studie av biståndsbeslut undersöktes beskrivningen av äldre i förhållande till 

bilden av behovet av hemtjänst (Olaison, 2010). De fysiska, medicinska och sociala behov som 

uttrycktes av äldre hade olika vikt vid beslutsmotiveringen. De medicinska och fysiska behoven 

kom i högre grad att beskriva och definiera den äldre. Vidare innehade inte sociala behov samma 

tyngd och beskrevs ofta mer personligt (Olaison, 2010). Det objektiva språket i 

biståndsbedömningar är vanligt och fokuserar mer på fysiska och medicinska omständigheter än 

på ett helhetsperspektiv. Den äldre kommer därför att definieras utifrån behov och som 

omsorgstagare (Olaison, 2010). 

Biståndshandläggningen och arbetet med äldre tycks innebära dilemman. I en rapport av Dunér 

och Nordström (2003) sägs det att det handlar dels om äkta dilemman där man ser till den äldres 

självbestämmande och oberoende, dels som sken av dilemman. Det senare handlar om att 

förhålla sig till intressemotsättningar inom äldres nätverk samt kommunal resursbrist. Rapporten 

visar vidare på att i de fall då biståndshandläggare stod inför ett dilemma, handlade de utifrån ett 

rättvisemoraliskt, likabehandlingsmässigt eller ett omsorgsmoraliskt synsätt (Dunér & Nordström, 

2003). Både den äldres situation och typen av insatser tenderar att ställas mot samhällets normer 

och värderingar samt mot organisationens riktlinjer och regler. I den sammanvägningen försvåras 
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möjligheten att kombinera de olika moraliska synsätten, trots att det kunde vara ett krav både från 

handläggaren och samhället i övrigt (Dunér & Nordström, 2003). 

Slutligen visade studierna att biståndshandläggarnas och äldreomsorgens okunskap och förståelse 

av gruppen äldre samt restriktiva förhållande i ekonomin kan ha en inverkan på hur behov 

konstrueras och förstås. Biståndshandläggare har flera intressen att bevaka samtidigt som de 

själva påverkas av normer och föreställningar. 

Reflektioner över kunskapsläget 
Sammanfattningsvis visar tematiseringen på en stor bredd av forskning. Främst upplevs ålderdom 

och äldre vara en svaghet, vilket bidrar med negativa effekter som är förknippat med behov av 

omsorg. Majoriteten av frågeställningarna berör attityder och konstruktioner av äldre, exempelvis 

vad det gäller att vara aktiv eller passiv i relation till ålderdom. Det finns forskning som till viss 

del belyser biståndshandläggarnas synsätt men till stor del handlar det om organisatoriska 

faktorer. Eftersom uppsatsen ska utgå från diskurser om äldre visar vår forskningsgenomgång att 

det behövs ytterligare perspektiv från socialtjänsten till forskningen. Flera studier använder sig av 

teorier som bygger på konstruktionism, med syftet att undersöka diskurser samt det språk och 

teman som kommer till uttryck för att förklara äldre. Få av de presenterade studierna var tydliga i 

sin användning av teorier vilket gör att det är mindre tydligt vilka utgångspunkter och 

tankegångar författarna har. 

Om man ser till helheten av de presenterade artiklarna är fokus på forskning utförd i Sverige. Det 

finns både för- och nackdelar med det då internationell forskning innefattar en ytterligare bredd. 

Samtidigt motsvarar den svenska forskningen vårt syfte bättre då det ser diskurser och 

välfärdspolitik i ett svenskt sammanhang. Det sociala arbetet i Sverige kan anses vara annorlunda 

i jämförelse med andra länder då välfärdsmodeller, politik och styrning tenderar att vara olika. 

Forskning i svenska sammanhang är därför relevant eftersom vi ska se till hur diskursen om äldre 

ser ut i förhållande till bedömningen av bistånd i Sverige. 

Utifrån forskningsläget verkar det finnas en kunskapslucka vad det gäller diskurser av äldre i 

förhållande till bedömningen av bistånd och äldres överklaganden av sådana. Studien av 

Wasarhaley och Golding (2017) är en av få vi hittat där diskurser av äldre i samband med 

rättsprocesser nämns. Samtidigt är studien genomförd utifrån det amerikanska rättssystemet och 

utifrån andra förhållningssätt till sociala insatser. Troligen finns ingen motsvarighet av det i den 

svenska forskningen och därför anser vi det vara relevant att undersöka hur diskurserna är 

konstruerade vad det gäller bedömningen av bistånd i Förvaltningsrätten. 
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Avslutningsvis utgörs till viss del urvalet intervjupersoner i studierna av studenter inom olika 

ämnesinriktningar. En möjlig konsekvens av det är att materialet utgår från studieobjekt som inte 

har kunskap om praktiken. Visserligen är det möjligt att använda det för att se till åsikter om äldre 

men det kan bli svårt att låta studenter representera yrkeskategorier. Eftersom forskarna till viss 

del inte motiverar valet bakom studieobjekten är det svårare att förstå varför de har valts. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I det här avsnittet redogörs för teori och de teoretiska begrepp som använts i vår studie. 

Socialkonstruktivismen är vanligt förekommande inom den tidigare forskningen och har 

tillämpats även på vår studie som den ansats eller den vetenskapstradition vi utgår från. Studien 

har även utgått från en diskursanalys, vilken är en analys med både metodologiska och teoretiska 

grunder. Diskursteori, vilket är de teoretiska grunderna, kommer därför kort redogöras för nedan 

medan diskursanalys som metod presenteras i metodavsnittet. Till sist har det teoretiska 

begreppet stämplingsmakt redovisats liksom Foucaults begrepp disciplinering och normalisering. 

Socialkonstruktivism  
De teoretiska begrepp tidigare forskning använt sig av rör sig främst inom ramverket för 

konstruktion, vilket innebär ett synsätt där all kunskap ses som socialt konstruerad (Sahlin, 

2013:141). I förhållande till problemformulering och syfte, att se hur äldre konstrueras, var 

socialkonstruktivismen en lämplig teoretisk utgångspunkt och vetenskapsfilosofi. 

Socialkonstruktivismen innebär att exempelvis sociala problem betraktas utifrån kollektiva 

definitionsprocesser. Fokus blir att förstå och undersöka processen som leder till att vissa 

fenomen ses som sociala problem (Meuwisse & Swärd, 201:98–99). Marx (Sahlin, 2013:141) 

ansåg att människor blir påverkade av de tankar och uppfattningar som tillhör deras sociala 

position men enbart i det fall då det harmoniserar med den samhällssyn som legitimerar rådande 

samhällsordning. Enligt Sahlin (2013:141) ifrågasätter socialkonstruktivismen samtidigt 

möjligheten till att helt och hållet fastställa en objektiv kunskap, då kunskap är socialt 

konstruerad. Vidare försöker socialkonstruktivismen att undersöka och förstå hur sanningar 

skapas och etableras då ingen kunskap/aktör står utanför sin kontext och sin sociala position 

(Sahlin, 2013:141). 

Diskursteori 
För att kunna identifiera olika konstruktioner eller föreställningar i samhället används ofta 

analyser av språket för att få fram innebörden av en konstruktion och dess påverkan på 

samhället. Diskursteori innebär att alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap för att ge en förståelse av det sociala som en diskursiv konstruktion (Winther-Jørgensen 

& Phillips, 2000:31). Den huvudsakliga tankegången för diskursteori innebär att vi aldrig kan se 

sociala fenomen i sin helhet. Följaktligen finns det en oenighet och det pågår en ständig kamp 

mellan människor och grupper för hur allt ska förstås och definieras, allt från enskilda människor 

till samhället i sin helhet. Teorins huvudsakliga syfte blir därmed att beskriva försöken att etablera 
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entydighet i det sociala och på alla nivåer (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:31). Sohlberg och 

Sohlberg (2013:122) skriver att diskurser innebär att språket är en kraft för att styra och att det 

inte avspeglar objektiva förhållanden. Olika diskurser är ledande för olika epoker och att se till 

diskurser innebär möjlighet att finna generella tankemönster. Samtidigt är det en utmaning att se 

vad som hör till systematiken och vad som är lösryckt när diskurser analyseras, en svårighet som 

bör begrundas (Sohlberg och Sohlberg, 2013:122). 

Stämplingsmakt 
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte kan stämplingsmakt vara ett relevant teoretiskt 

begrepp att förhålla sig till. Engdahl och Larsson (2016:112–113) skriver att stämplingsmakt utgår 

från Foucaults “maktanalytik” och handlar om förmågan att forma individer genom att samhället 

kategoriserar befolkningen (Engdahl & Larsson, 2016:112). Makt och möjlighet att kategorisera 

befolkningen anser vi går att återfinna i biståndsbedömningen då det innebär ett ojämlikt 

förhållande när individen möter myndigheter. Foucault har inte myntat begreppet stämplingsmakt 

utan det är det ordet Engdahl och Larsson väljer för att förklara Foucaults begrepp. Inom 

begreppet stämplingsmakt blir även Foucaults egna begrepp normalisering och disciplinering 

relevanta.  

Normalisering och disciplinering 

Foucaults (2017:174–175) resonemang om disciplin utgår från tankarna att samhället utövar en 

kroppslig kontroll som formar och nyttjar människan. Disciplineringen gör att människor 

fördelas, organiseras och ordnas hierarkiskt (Foucault, 2017:180, 188). Disciplineringen fungerar 

inte som ett medel med hjälp av tvång utan genom att underkuva, differentiera och åtskilja 

människorna (Foucault, 2017:216). Bestraffning av misstag eller det icke önskvärda sker även 

genom mikrosystem och på subtila sätt (Foucault, 2017:288). Foucault (2017:233–234) menar att 

underordning kommer bli en del av det disciplinära då det medför att individer mäts mot 

varandra och de eftersträvar konformitet, en ska inte vara utanför det normala. Vidare skriver 

Foucault (2017:233–234) att disciplinära institutioner såsom armén, fängelset eller 

mentalsjukhuset utesluter, jämför och normaliserar människor, vilket gör att institutionerna 

straffar dem som faller utanför normen.  

Enligt Foucault (2010:70) bidrar disciplinering till att normalisering sker. Med hjälp av 

disciplinering klassificeras bestämda syften i förhållande till vad som är optimalt, de bästa 

rörelserna och vilka som är bäst lämpade att utföra specifika uppgifter. Den disciplinära 
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normaliseringsprocessen handlar om att skapa en modell som konstrueras i förhållande till ett 

visst resultat för att försöka få individer och handlingar att överensstämma med modellen. Det 

innebär att det normala är det som har förmågan att anpassa sig efter modellen (Foucault, 

2010:71). Följaktligen skapas tillvägagångssätt för kontroll, där en fördelning mellan de som är 

olämpliga och lämpliga upprättas (Foucault, 2010:70). 

Fortsättningsvis behöver inte disciplinen och makten ingripa då den, när den väl är intränad, 

utgör en del av individen själv och de utövar den sinsemellan på det sätt att alla samverkar för att 

övervaka varandra. Enligt Foucault (2017:260-261) kan disciplin införlivas i vilket system som 

helst och användas för att kontrollera allt från medborgarnas beteende till hälsa och moral. 

Disciplinära institutioner innebär inte myndigheter i sig men är tydligt förekommande där, då 

personer tenderar att delas in i det normala och onormala (Foucault, 2017:271). Vidare menar 

Foucault (2010:76) att det inom samhället finns ett system vilket går ut på att få olika normaliteter 

att spelas ut mot varandra. Därigenom kommer de mest ofördelaktiga normaliteterna närmare de 

mest fördelaktiga. Det handlar om att låta cirkulationen äga rum för att se till att systemet alltid 

rör på sig och att alla faror inom cirkulationen upphävs (Foucault, 2010:78–79).  

Foucault (2010:86) understryker vidare betydelsen av begär, som kan tolkas vara en drivkraft för 

normaliseringsprocessen för människor såväl som för styrande organ. Begär innebär viljan att 

sträva efter sitt eget bästa. Utifrån begär agerar människor och styrande institutioner (Foucault, 

2010:86–87). De styrande organen leder befolkningen till att själva uppleva det som sin allmänna 

vilja för att uppnå att befolkningen strävar efter normaliserade ideal. För att styrande institutioner 

ska kunna genomföra det menar Foucault (2010:87) att det handlar om att visa och leda snarare 

än att sätta gränser för att ge upphov till att befolkningen gör det som anses vara positivt. 

Slutligen resonerar Foucault (2017:281) att makten och disciplinen i samhället och inom olika 

institutioner förstärks av monopolet på kunskap. Det gör att befolkningen ytterligare kan 

underkuvas och ledas i särskilda riktningar. 

Då bedömningen av bistånd innebär individens möte med en myndighet kan det tolkas som att 

maktfördelningen i definitionen av behov och ålderdom är ojämn. Biståndshandläggare och 

Förvaltningsrätten har rätt att besluta om bistånd och om det kan tillgodose personens behov. 

Individen tycks ur en sådan synpunkt stå inför något som kan tolkas vara disciplinära institutioner 

som tar sig och har rätten att definiera och kategorisera äldre. Normalisering kan tolkas vara ett 

sätt att kvarhålla den makten. Som redogjorts för ovan, visade tidigare forskning att exempelvis 

normer inom samhället tycks påverka bedömningen av insatser och professionellas 

förhållningssätt till äldre. Ålderdom anses lyckad om den äldre har en frisk och aktiv livsstil. Det 
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kan kopplas till en normalisering och ett begär att forma befolkningen och att den kvarstår som 

hälsosam. Samhället kan tolkas ha en vinning i att hälsan hos befolkningen inte försämras. 

Ålderdom leder till att människan andrefieras och ses som det onormala. Ingen av de tidigare 

presenterade studierna har använt sig av stämplingsmakt och Foucaults teoretiska begrepp. 

Därmed kan det bidra till nya resultat vad det gäller hur äldre konstrueras och diskurser för 

bedömningen av bistånd. 
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4. METOD 

Nedan följer en redogörelse och diskussion om de metodologiska val som gjorts i studien. Först 

presenteras kvalitativ metod i sin helhet. Därefter presenteras metodvalet och eftersom studien 

bygger på diskursanalys omfattas metodvalet även av tillvägagångssätt för analys, vilket 

presenteras i ett eget stycke. Därefter följer en beskrivning av urval samt studiens etiska 

ställningstaganden. Avslutningsvis redogörs för studiens metodologiska begränsningar. 

Kvalitativ metod och diskursanalys 
I teoriavsnittet nämndes att studien utgått från en socialkonstruktivistisk ansats vilket innebär att 

sociala definitioner anses vara konstruerade och fokus ligger på att förstå det empiriska 

materialet. Vidare var syftet med undersökningen att se till förståelse och konstruktioner av 

gruppen äldre. Utifrån det blev det tydligt att metodvalet skulle ske utifrån en kvalitativ ansats 

(Repstad, 2007:13). Då studiens syfte och frågeställningar var att undersöka diskurser om 

gruppen äldre ansågs diskursanalys vara den bäst lämpade metoden för att genomföra analysen av 

resultatet. Diskursanalys bygger, likt diskursteori, på att betydelser aldrig kan fixeras helt då 

sociala fenomen aldrig är totala (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:31). Padgett (2016:40) menar 

vidare att diskursanalys gör det möjligt att se mening i texter utifrån ordval, ordflöde, rytm med 

mera och i vilken kontext det sker i. Valet av metod motiverades därför ytterligare genom att det 

var relevant att studera språket och dess innebörd för att se på vilket sätt äldre personer förstås, 

beskrivs och konstrueras. Diskursanalys bedömdes även vara relevant då det inte var av intresse 

att se till subjektiva upplevelser, som exempelvis hade tydliggjorts bättre i intervjuer, utan 

intresset var att se till den allmänna bilden av äldre i överklaganden. Valet av diskursanalys 

motiverades även utifrån tidigare forskning då det mesta av den tidigare forskningen berört 

ämnen som diskurser och språkliga konstruktioner av gruppen äldre.  

Metodval – Kritisk diskursanalys 
Enligt Winther-Jørgensen & Phillips (2000:66–67) finns det flera sätt att analysera diskurser och 

ett av de sätten är kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys innebär att undersöka empiri och 

språk i relation till praktik med ett förhållningssätt där diskurser både konstruerar samhället och 

konstrueras av samhället. Vidare är kritisk diskursanalys just kritisk och därför icke-neutral 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:69–70). Det finns flera typer av kritiska diskursanalyser men 

den främsta är Faircloughs modell (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:66).  
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Fairclough (2015:55–56) ser språket som en form av social praktik och redogör det utifrån tre 

olika slutsatser. För det första ser han språk som en del av samhället, vilket innebär att det inte 

finns ett externt förhållande mellan språk och samhälle. Språkliga fenomen anses därmed vara 

sociala fenomen och sociala fenomen anses vara en del av språkliga fenomen. Det kan 

exemplifieras med att när människor pratar, lyssnar eller läser gör de det på ett sätt som är socialt 

bestämt och har sociala effekter. För det andra ser Fairclough (2015:56–57) språket som en del av 

en social process. Med det menar han att en text är en del av en social interaktion som ska ses 

som en produkt snarare än en process och där tolkningen av texten är en källa. Människor har 

referensramar, bland annat språkkunskap, värderingar och fördomar, när en text ska produceras 

och/eller tolkas. Ingen process av tolkning kan därför anses vara färdig (Fairclough, 2015:57). 

För det tredje anses språket vara socialt betingat och att det därför även påverkas av icke 

lingvistiska delar. Fairclough (2015:57) menar att människors förförståelse, members resources, är det 

kognitiva människor tillhandahåller för att producera och tolka texter. Dessutom är sådana 

members resources även sociala i och med att det har ett socialt ursprung. Med det menar han att 

de är socialt skapade och beroende av sociala relationer (Fairclough, 2015:57). Vidare menar han 

att såväl språket som produktionen och tolkningar av texter är socialt överförbara, människor 

införlivar det som är producerat och tillgängligt för dem. De tre slutsatserna resulterar i tre 

dimensioner att undersöka diskurser ur, relationen mellan text, interaktion och social kontext 

(Fairclough, 2015:58). I förhållande till texten används beskrivningar för att se textens formella 

uppbyggnad. Tolkning används sedan för att se relationen mellan text och interaktion. Förklaring 

används sedan för att se relationen mellan interaktion och social kontext och för att se hur 

tolkningen är en del av en större praktik och de sociala effekter det medför (Fairclough, 2015:58–

59).  

Ett viktigt begrepp inom Faircloughs kritiska diskursanalys är interdiskursivitet och betecknar hur 

diskurser artikuleras mellan och inom diskursordningen, summan av diskurser inom en domän 

och om de kommer att skifta (Fairclough, 2015:38). Ett annat viktigt begrepp är intertextualitet 

som visar på samspelet mellan diskurser inom en diskursordning, hur texter bygger på andra 

texter och att inga ord är nya (Fairclough, 2015:37–38). Faircloughs metoder för hur man ska 

behandla dimensionerna bygger även på tankar om hegemoni. Med det menar han att diskurser 

innehåller ideologier som upprätthåller en maktordning. Maktordningen reproduceras eller 

förändras genom förhandlingar och konsensus (Fairclough, 2015:32–33, 37). 

 

Det huvudsakliga motivet till att kritisk diskursanalys valdes var att det möjliggjorde en analys på 

såväl mikro- meso- och makronivå. Det var relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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Eftersom studiens syfte var att undersöka den äldre i förhållande till bedömningen av 

bistånd innebar det att individen studerades i relation till institutioner. Följaktligen ansåg vi att 

kritisk diskursanalys var relevant då diskurser skapas i domäner och därmed hör samman med 

den sociala ordningen. Vidare innebar kritisk diskursanalys ett kritiskt förhållningssätt till empirin, 

resultatet och det egna arbetet. Utifrån vår studie innebar det att vi förhöll oss kritiska till 

materialet och resultatet vilket möjliggjorde olika slutsatser. Vi formulerade förvisso möjliga 

hypoteser vad det gäller resultatet men genom den kritiska diskursanalysen uteslöt vi inte att 

andra hypoteser var möjliga. Tidigare forskning har även visat på att det som uttrycks om äldre 

från samhället ofta bygger på generaliseringar, exempelvis vad det gäller ålderdom. En kritisk 

diskursanalys motiverades med att en sådan analys kan ifrågasätta rådande bilder på hur ålderdom 

och äldre uppfattas. Avslutningsvis tolkades våra slutsatser i förhållande till tidigare forskning. 

Den kritiska diskursanalysen gav oss därför en fingervisning om hur det kom sig att diskurserna 

formulerades på det sätt det gjorde i de sammanhang vi studerat. 

Analysmetod  
För att praktiskt kunna genomföra en kritisk diskursanalys innebar det en del förberedelser innan 

en genomgång av empirin kunde genomföras. Bland annat genomfördes behandlingen av 

materialet utifrån ett, vad vi vill kalla, frågebatteri (se bilaga). Frågebatteriet bestod av frågor 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar, Faircloughs diskurskritiska dimensioner, vilket vi 

redogör för nedan, och Foucaults begrepp normalisering och disciplinering. Frågebatteriet 

möjliggjorde ett förhållningssätt till materialet där det behandlades utifrån likadana villkor och 

säkerställde att undersökningen gjordes som tänkt. 

Som nämnts ovan omfattas Faircloughs diskurskritiska dimensioner av tre steg, beskrivning, 

tolkning och förklaring. Beskrivning innebär att se till hur diskursen förverkligas genom textens 

egenskaper, exempelvis hur orden förbinds, ordvalet, grammatiken och textens struktur 

(Fairclough, 2015:128–130). Vidare är det av vikt att se till textens modalitet, med vilket grad av 

säkerhet och auktoritet något uttrycks (Fairclough, 2015, 142–143). Tolkning består av flera steg 

bland annat att se till textens mening, dess sammanhang och dess struktur (Fairclough, 2015:156–

157). Utöver är det viktigt i det här steget att se till textens intertextualitet (Fairclough, 2015:158). 

Till sist innebär förklaring att se till de institutionella, sociala och situationella maktrelationerna 

som formar diskurserna. Förklaring innebär även att se till ideologier som förekommer samt 

diskursens effekt på samhället (Fairclough, 2015:175) 
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Konkret innebar det att vi efter en genomläsning av överklaganden, såg till språkets uppbyggnad, 

vilka ordval som gjorts, på vilket sätt saker uttrycktes och i vilken ordning för att därefter se det 

utifrån textens innebörd och kontext. Därefter togs relevanta ord och meningar ut ur texten där 

diskurser och konstruktioner av äldre och deras behov var tydliga. Orden och meningarna lades 

sedan in under specifika teman som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Till sist 

förhöll vi diskurserna till varandra för att därefter se det utifrån möjliga maktrelationer och 

ideologier.  

Avslutningsvis menade Fairclough (2015:157–158) att tolkning sker efter sammanhanget. 

Diskurser ska även relateras till den större sociala praktiken, man ser alltså till relationer mellan 

diskurser, diskursordningen (Fairclough, 2015:162). För att kunna knyta an den kritiska 

diskursanalysen till sin kontext har vi därmed bland annat relaterat vår analys till samhället och 

praktiken i övrigt. Vi har därför använt oss av lokala riktlinjer i Uppsala kommun för att se hur 

biståndshandläggare bör förhålla sig till den äldre och bistånd. 

Urval 
Vårt empiriska material bestod av överklaganden rörande äldre och bistånd samt Uppsala 

kommuns riktlinjer. Materialet valdes då det kan visa under vilka omständigheter och grunder äldres 

överklaganden av bistånd avslagits eller bifallits. Tanken var att empirin även kunde ge information 

om hur äldres behov definierades. Det går att argumentera för att biståndsbedömningar skulle ge 

ett bättre resultat vad det gäller syfte och frågeställningar men samtidigt är biståndsbedömningar 

sekretessmarkerade och medför en svårare process att få tag på. De överklaganden som har 

analyserats bestod av protokoll som författats av Förvaltningsrätten efter att fallet tagits upp i 

rätten. De bestod av en redogörelse av berörda parters framförda yrkanden, skälen för 

Förvaltningsrättens avgörande samt beslut. Det bör även nämnas att även om olika parter kommer 

till tals i överklaganden är det Förvaltningsrätten som är ansvariga för det dokument som 

produceras och dokumenten följer deras normer om hur texter ska presenteras. Det ska därför inte 

helt sägas representera både den enskildes och Äldrenämndens talan. Trots det finner vi att 

materialet kan sägas svara mot studiens syfte, att se hur äldre konstrueras i förhållande till 

biståndsbedömning, då det ger en inblick i motiveringar bakom beslut. Överklaganden av bistånd 

är, utifrån den forskning vi har funnit, också ett relativt ostuderat område i Sverige varför det finns 

ytterligare intresse att studera det empiriska materialet. Empirin sattes även i förhållande till 

Uppsala kommuns riktlinjer: Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen - Biståndsbedömning enligt 

socialtjänstlagen (SoL) inom Äldrenämndens i Uppsala kommuns ansvarsområde. Anledningen är att det säger 
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någonting om målbilden för verksamheten och gruppen, som behövdes för att förstå 

resonemangen i överklaganden. 

I urvalsprocessen gjordes även en del avgränsningar. Det fanns ett omfattande material vad det 

gällde överklaganden som gjort att empirin begränsats till att enbart titta på överklaganden 

meddelade under 2019 och utifrån bland annat hemtjänst och särskilt boende. Vad det gäller valet 

av bistånd för hemtjänst och särskilt boende valdes det för att det är vanligt förekommande 

insatser för äldre i Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2018). Vidare undersökte vi även 

överklaganden gällande ledsagning, kontaktperson och anhöriganställning då de dök upp i 

samband med de andra insatserna. Anledningen till att överklaganden meddelande under 

2019 valdes är att Uppsala kommun ändrade sina riktlinjer under 2018. Studien avgränsades även 

till Förvaltningsrätten i Uppsala och Uppsala kommuns riktlinjer på grund av att vi befann oss 

här vilket gjorde det lättare att få tag på material i det fall då vi fysiskt behövde hämta ut det. 

Vidare fanns förkunskaper i form av tidigare erfarenheter inom Uppsalas Äldrenämnd som 

möjliggjorde en lättare förståelse för det undersökta materialet. Visserligen finns det fördelar och 

nackdelar vad det gäller sådana förkunskaper vilket innebar att det är något vi behövde beakta 

och förhålla oss till. Överklaganden från Förvaltningsrätten valdes också då fokus för studien inte 

var på rådande praxis utan på diskurser, vilket gjorde det mer relevant att studera material utifrån 

första instansen där domarna fattats utifrån riktlinjerna.  

 

Överklaganden fann vi genom den juridiska databasen JUNO där det fanns möjlighet att söka på 

beslut fattade av Förvaltningsdomstolen i Uppsala. Vi begränsade sökningen till överklaganden 

inom bistånd och socialrätt samt till överklaganden meddelade 2019, som gav ett resultat på 1925 

överklaganden. Därför begränsade vi sökorden till bistånd och hemtjänst, som gav ett resultat 

gällande både bistånd av hemtjänst och särskilt boende. Då överklaganden av bistånd hör till SoL 

och socialrätten angav vi de begränsningarna i sökningen. Resultatet gav 153 träffar, enbart sex 

var användbara för vår studie. Vi gjorde därför ytterligare sökningar utifrån orden Äldrenämnden 

Uppsala hemtjänst, som gav 71 träffar, samt Äldrenämnden Uppsala särskilt boende, som gav 60 

träffar. Sökorden resulterade även i att det tillkom överklaganden som gällde ledsagning, 

kontaktperson och anhöriganställning. Vi jämförde sedan sökorden med det referat som är 

synligt för förhandsgranskning för att säkerställa att domen berörde Äldrenämnden i Uppsala och 

insatserna. För att få ett mer omfattande material sökte vi till sist på orden Äldrenämnden 

Uppsala, som gav 180 träffar. Alla domar tillhörde inte Uppsala kommun då Förvaltningsrätten 

omfattas även av andra kommuner. Det medförde att vi utifrån sökresultatet valde ut de 24 

domar som med säkerhet utgick från Uppsala kommun och de valda insatserna.  
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Etiska ställningstaganden 
Det är viktigt att förhålla sig till forskningsetiska principer i en studie, bland annat i frågan om hur 

individer ska behandlas i materialet. Deltagare i en studie bör exempelvis skyddas från 

kränkningar (Vetenskapsrådet, 2017). Det fanns några etiska överväganden att ta hänsyn till vad 

det gäller vår studie och ett av de etiska ställningstaganden vi valt att göra är att anonymisera. 

Överklaganden relaterade till just Uppsalas Äldrenämnd är begränsade i antal vilket gör det lättare 

för personer att själva finna och begära ut dokumenten, vilket röjer anonymiteten. Samtidigt finns 

det troligen fler domar än de vi hittat då referaten på JUNO inte alltid benämner om 

överklaganden tillhör Äldrenämnden och Uppsala kommun. Överklaganden är också offentliga 

handlingar och innebär att materialet är tillgängligt för allmänheten, men med det nämnt betyder 

det inte att vi velat publicera information som röjer deras identitet. Personerna som har 

överklagat sina biståndsbeslut har troligen inte tänkt på att materialet kan insamlas till forskning 

även om de troligen är medvetna om att handlingen är offentlig. Det gör det särskilt viktigt att 

beakta anonymitet, något Vetenskapsrådet (2017) beskriver som en åtgärd för att handla med god 

forskningssed. Vi har därför, i den mån det är möjligt, sett till att uppgifter inte kan kopplas 

samman med individens identitet. Bland annat har vi valt att anonymisera kön och skriver därför 

hen istället för hon eller han. Då vi studerade diskurser och konstruktioner fanns möjligheten att 

samla in material utan att identiteter antecknades, då det inte haft betydelse för vårt syfte. 

Anonymiseringen går till viss del emot krav på transparens, öppenhet och insyn 

(Vetenskapsrådet, 2017) då viss information kommit att undanhållas, men personlig information 

kopplat till specifika individer och grupper är inte heller något som kan motiveras vara relevant 

för syftet. Vi har också valt att inte namnge överklaganden efter deras riktiga nummer, då det inte 

resulterar i en anonymisering. Vi har istället gjort en egen numrering av överklaganden.  

En kritisk diskursanalys innebär i sig etiska ställningstaganden. Bland annat innebär metodvalet 

att man förhåller sig kritisk till det som sägs och görs. Dessemellan var syftet inte att beskriva de 

som studeras utan att undersöka språket diskursivt. Vetenskapsrådet (2017) skriver, i tolkning av 

Merton, bland annat att det är god forskningssed att inte undanhålla sådant det verkar finnas 

belägg för trots att det motsäger andras forskningsresultat och det är därför relevant att vi i 

studien även presenterat vissa kritiska synpunkter när de framkommit.  

Metodöverväganden  
Alla metoder och metodval har sina fördelar och begränsningar. För att studien ska ha god 

kvalitet brukar kvantitativ forskning därför tala om olika kriterier, såsom validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Vid kvalitativ forskning är, enligt Lindgren (2005:82), kriterierna för 



 Maja Augustsson & Linnéa Wängemar 

27 (59) 

kvantitativ forskning inte irrelevanta men måste ses över och översättas för att vara tillämpbara. 

Padgett (2016:210) skriver att Lincoln och Gubas begrepp pålitlighet, möjlighet att styrka och 

konfirmera, trovärdighet och överförbarhet istället kan användas inom kvalitativ forskning för att 

forskningens resultat ska uppfylla kraven på tillförlitlighet. Pålitlighet innebär tydliga 

beskrivningar och samband mellan tolkningen och material i analysen. Möjligheten att styrka och 

konfirmera innebär krav på att forskaren förhåller sig objektiv till förförståelse. Trovärdighet 

betyder att forskaren ska ifrågasätta sina egna tolkningar genomgående och eftersträva 

sannolikhet.  

Slutligen innebär överförbarhet att studien kan appliceras på andra situationer (Padgett, 

2016:210). För att försäkra oss om studiens pålitlighet var det viktigt att vi var tydliga med hur vi 

resonerar fram våra tolkningar. Sohlberg & Sohlberg (2013:122) skriver att vid diskursanalys är 

det svårt att veta vilka detaljer som är viktiga för diskursen. Det blev därför viktigt för oss att ta 

stöd i forskning och motivera våra tolkningar för pålitlighet. Tillämpningen av Foucaults 

teoretiska begrepp kan ha kommit att begränsa analysen då vi använt teorin för att tolka och 

koppla materialet. Syftet med kopplingen var inte att det skulle färga hela analysen utan snarare 

fördjupa den kunskap materialet bidragit med. Samtidigt behöver vi förhålla oss till materialet 

med en viss objektivitet. Enligt Winther-Jørgensen & Phillips (2000:93) innebär en kritisk 

diskursanalys att det blir svårt att se subjektiva tolkningar vilket blir en begränsning. Dessemellan 

var inte subjektiva uttalanden av större relevans för studiens syfte.  

Vad det gäller studiens trovärdighet och överförbarhet innebar diskursanalys att resultat 

analyserades utifrån forskarens egna tolkningar och medför att om en forskare gör om 

undersökningen kan resultatet bli annorlunda. Det är även svårt att veta vad som påverkar vad, 

om det är texten som påverkar diskursen eller diskursen som påverkar texten (Winther-Jørgensen 

& Phillips, 2000:93). Följaktligen kan det innebära att enskilda forskare får ännu större 

tolkningsutrymme än i andra metoder. Vi har ändå valt diskursanalys då vi anser att metoden bäst 

besvarade syfte och frågeställningar. Tolkningar ska heller inte överskattas, risken blir då att 

resultatet inte förblir tillförlitligt (Vetenskapsrådet, 2017) och medförde att en viss försiktighet 

togs med i analysarbetet. Det finns en risk att våra slutsatser av analysen inte anses bistå med en 

generell förklaring och möjligen kan våra tolkningar bedömas vara oriktiga. Kritiska 

diskursanalyser är bundna till texten och kontexten. Resultatet är inte menat att vara överförbart 

på det generella utan fokus är på den diskurs och diskursordning som undersöks.  

Slutligen innebär trovärdigheten för forskningen att materialet är omfattande, systematiskt 

hanterat och att forskaren kunnat bevisa resonemang (Charmaz i tolkning av Lindgren, 2014:84–
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85). Vi har eftersträvat trovärdighet genom att uppnå analytisk mättnad av det begränsade 

materialet vi har såväl som reflekterat över vår förståelse av det, som kan sägas underlättats då det 

är del av kritisk diskursanalys. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt redogörs för resultat och analys av de 24 undersökta överklaganden. Vidare 

presenteras de diskurser, teman och mönster vi funnit i det givna materialet. De har sedan 

tematiserats och presenteras här under rubrikerna Äldrenorm och behov, Institutionernas ägande av 

bilden om den äldre, Äldres trovärdighet samt Äldres motstånd. För att underbygga våra tolkningar i den 

mån det var möjligt användes även den tidigare forskningen som presenterats ovan. Resultatet 

kopplades även samman med Faircloughs diskurskritiska begrepp och Foucaults teoretiska 

begrepp. Då användandet av en kritisk diskursanalys medför kontinuerliga tolkningar har vi valt 

att presentera resultat och medföljande analys samtidigt och inte separat.  Det medför enligt vår 

mening att det är lättare att motivera våra tolkningar och hur tolkningarna har gjorts. Vidare 

gjordes en sammanslagning av resultat och analys för att förtydliga sambandet mellan text, 

diskurs och samhälle.  

Äldrenorm och behov 
I följande tema kommer vi att redogöra för, vad vi valt att kalla en kvarboendediskurs, att äldre 

förväntas vara självständiga och eftersträva självständighet i hemmet. Temat kommer även att 

redogöra för hur äldre ses och förväntas vara passiva. I och med att äldre förväntas vara passiva 

leder det till att de inte får vara för aktiva. Avslutningsvis presenteras, vad vi valt att kalla, den 

fysiska funktionsdiskursen, att äldre beskrivs som en särskild grupp med bristande fysiska funktioner, 

och den psykiska funktionsdiskursen, vilket ofta förekommer men som inte bekräftas på samma sätt. 

 

Äldrenämnden inom Uppsala kommun har utvecklat riktlinjer som biståndshandläggare måste 

förhålla sig till i bedömningen av äldres behov. Bland annat nämns det att syftet med riktlinjerna 

är att: 

[…] att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 

ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra, samt får den hjälp de behöver och sina behov 

tillgodosedda i överensstämmelse med socialtjänstlagen, (Uppsala kommun, 2018).  

Formuleringen kan tyckas tyda på en norm kring ålderdom och åldrande där det förväntas att den 

äldre vill bo kvar hemma och klara sig själv i den mån det är möjligt, en så kallad 

kvarboendediskurs. Det kan sättas i relation till att flera av de undersökta överklaganden berör 

särskilt boende och där den äldre själv önskar lämna hemmet. Kvarboendediskursen kan även 

exemplifieras med överklagande 14 där Förvaltningsrättens motivering utgår från prop. 

1996/97:124 s. 89 och rättsfall RÅ 2007 ref 86:  
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Utgångspunkten bör enligt lagstiftningens förarbeten vara att även äldre människor som har 

omfattande behov ska ges möjlighet att kunna bo kvar i ett eget boende. När behovet av tillsyn 

eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet ska det finnas 

en möjlighet att flytta till en särskild boendeform. 

I och med att diskursen om kvarboende som norm återfinns i propositioner och lagstiftning tycks 

normen vara allmän för samhället i övrigt och inte endast finnas hos de undersökta aktörerna. 

Diskursen skulle kunna kopplas samman med Foucaults teoretiska begrepp normalisering och 

disciplinering. Äldre anses vara en särskild grupp i samhället som målas upp avvikande från det 

normala, men samtidigt verkar det finnas en önskan om att hålla äldre inom det som klassas vara 

normalt om de håller sig hälsosamma. Det är även möjligt att det ses som mer lönsamt om de 

äldre klarar sig självständigt i hemmet och därför mer önskvärt att upprätthålla en norm där äldre 

tar hand om sig själva.  

Kvarboendediskursen kan även ställas i relation till en diskurs där äldre förväntas bli svaga, 

osjälvständiga och passiva. Möjligen blir den diskursen synlig i och med att äldre ses som en 

särskild grupp med särskilda behov i SoL. Det kan tyckas vara motsägelsefullt att äldre förväntas 

vara svaga och samtidigt förväntas eftersträva självständighet. Vidare kan ålderdom som en 

svaghet även tyckas synliggöras i riktlinjerna då de formulerat fram “förebyggande åtgärder” 

(Uppsala kommun, 2018), vilket innebär att ålderdom anses kunna förebyggas och förhindras. Att 

utgå från riktlinjer och lagstiftning när ålderdom ska definieras kan kopplas till Faircloughs 

(2015:57) diskurskritiska begrepp members resources. I och med riktlinjerna har ramar skapats 

för hur myndigheterna ska förhålla sig vad det gäller bistånd till gruppen äldre. Ramarna kan även 

ha skapats utifrån antaganden kring vad ålderdom och åldrande är. Vidare kan ramarna ses vara 

en del av myndigheternas förförståelse vilka används för att få kunskap kring äldres situation, 

samtidigt som de även borde begränsa biståndet då det anpassas efter det problem äldre förväntas 

ha. Det kan tolkas som att bedömningen av bistånd görs utifrån ett generellt antagande om bilden 

av den äldre även om kunskapen kring den äldre och hens livssituation ändå finns där. 

Resonemanget styrks även utifrån Foucaults (2010:71) normaliseringsbegrepp då även han menar 

att det finns modeller som individer ska överensstämma med.  

Det empiriska materialet har även visat att i de fall då äldre är mer aktiva än de förväntas vara, 

verkar det finnas ett antagande från både Äldrenämndens och Förvaltningsrättens sida att ett 

behov inte finns. I överklagande 8 har den äldre överklagat beslut om särskilt boende då hen 

menar att hen inte längre är kapabel att bo hemma. Trots det anför Förvaltningsrätten följande: 

Hen klarar, trots sin psykiska ohälsa, även av att sköta sin vardag med de insatser hen har 

beviljats. 
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Citatet kan tyckas visa på en bild där den äldre missgynnas i det fall personen framstår som för 

aktiv. De undersökta överklaganden ger även intrycket av att de äldre ofta framställer sig själva 

vara passiva och osjälvständiga som kan exemplifieras med yrkande från överklagande 16:  

Hen uppger själv att hen inte upplever att hen klarar sig hemma och att allting är jobbigt. 

I citatet verkar den äldre tydligt vilja visa på sina egna brister, som kan ses i att ord som bland 

annat “inte upplever sig klara sig hemma” och “jobbigt” används. Det kan tolkas som att den 

äldre starkt vill visa på att behov faktiskt finns, att den nuvarande situationen innebär 

påfrestningar och att självständigheten försämras. Det kan även ses i yrkande från överklagande 

5: 

Hen är 78 år gammal och lider av olika sjukdomar. 

Här betonar den äldre sin egen skröplighet då hen uttrycker ord om såväl sin ålder som att hen 

“lider av olika sjukdomar”. Visserligen är chansen stor att den äldre gör det för att visa på en 

korrekt bild av deras livssituation men det kan även tolkas som att de formulerar sig på det sättet 

för att framställa en mer passiv och osjälvständig bild av sig själva för att ha större möjlighet att få 

bifall. Möjligen kan det ses som en paradox i materialet då det å ena sidan ställs krav på äldre att 

vara självständiga och passiva. Å andra sidan är det endast de som lyckas bevisa sitt behov och 

anses vara osjälvständiga som bedöms vara i behov bistånd och som därmed tycks belönas av 

samhället. Då tidigare forskning även visat på att äldre tenderar att anpassa sig efter de fördomar 

de utsätts för (Minichiellos m.fl., 2000) är det även möjligt att det är därför äldre antar passiva 

roller vilka på sikt kan medföra negativa konsekvenser för äldre vad det gäller att hävda sin rätt.  

Äldres införlivning av passivitet skulle kunna förstås med Foucaults (2010:86) teoretiska begrepp 

begär. Begär kan tolkas få människor att agera efter det som upplevs vara det bästa genom att de 

styrande organen får befolkningen att själva uppleva idealen som sin allmänna vilja (Foucault, 

2010:86–87). Äldrenämnden, Förvaltningsrätten och till viss del samhället upprätthåller en norm 

vilken äldre kommer att eftersträva. Förväntningarna på vad som är det bästa för äldre, att vara 

passiv och låta samhället veta bättre, kommer därför äldre omedvetet sträva efter.  

I det empiriska materialet har både Äldrenämnden och Förvaltningsrätten valt att se ålderdom 

som en orsak till passivitet. Följande kan exempelvis ses i överklagande 17 där Förvaltningsrätten, 

utifrån Äldrenämndens utredning, belyser den äldre på det här sättet:  

Hen beskriver att hen inte kan sköta hemmet eller ta sig till affären själv. Hen kan inte göra i 

ordning måltider och hen klarar inte tyngre hushållsgöromål som att dammsuga och torka golvet.  
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Citatet kan återigen tyckas visa den äldre som ett offer och passiv, både utifrån den äldre själv 

och Äldrenämnden, vilket bland annat kan ses i det att de väljer att redovisa en bild av att hen 

inte klarar sig själv. Vidare kan det kopplas samman med Liang och Luos (2012) studie där de 

menade att ålderdom ses som framgångsrik om äldre är självständiga och förblir aktiva. Även i 

Torres och Hammarströms (2009) forskning framkommer att det krävs att äldre inte förlorar 

förmågor de tidigare haft för att inte ses som passiv. I de fallen äldre förlorar sina vitala 

funktioner omvandlas istället synen på äldre till passiv. Genom att Förvaltningsrätten lyfter den 

här delen av Äldrenämndens utredning blir det ytterligare en betoning på allt personen inte klarar 

av och är oförmögen till, snarare än det den äldre faktiskt klarar.  

Ett annat mönster vi fann i det empiriska materialet var att i överklaganden beskriver och 

beskrivs ofta äldre i relation till deras fysiska funktioner, som vi valt att kalla en fysisk 

funktionsdiskurs.  I det empiriska materialet visade det sig bland annat att Förvaltningsrätten, i 

många fall, relaterar sina bedömningar till SoL:s paragrafer vilka berör funktion snarare än 

gruppen äldre. Följande kan ses i överklagande 9:  

Av 5 kap. 7 § första stycket SoL framgår att socialnämnden ska verka för att människor som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta 

i samhällets gemenskap och att leva som andra.  

Socialtjänsten ska verka för äldre som särskild grupp men samtidigt relateras det i överklaganden 

ofta till den lagstiftning som berör funktionsnedsatta, vilket sätter funktion snarare än ålder i 

fokus. Det framkommer inte enbart från Förvaltningsrättens sida, utan även Äldrenämnden såväl 

som den äldre själv tenderar att prata om behov och livssituation utifrån funktioner. I yrkande 

från överklagande 2 menar exempelvis den äldre att:  

Hens sjukdom är under fortsatt farmakologisk behandling. Hen har blivit äldre och har avsevärt 

försämrad funktionsförmåga till följd av sina hälsoproblem. 

Att den äldre väljer att använda sig av orden avsevärt och hälsoproblem, snarare än hälsa, kan 

tyckas tydligt visa på den äldres bristande funktioner. Att den äldre även väljer att presentera det 

som en följd av hens ökade ålder kan även tyckas upprätthålla bilden av den äldre som svag med 

nedsatta fysiska funktioner i behov av hjälp och stöd. I yrkande från överklagande 9 beskriver 

den äldre hur: 

 Hen är halvsidesförlamad, har ingen känsel i vänster sida och har svårt att förflytta sig med 

rullstol utomhus [...] “varför hen är beroende av att någon hjälper hen att dra elrullstolen till 

aktiviteter.  
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I det här citatet verkar den äldre fokusera på sina bristande fysiska funktioner för att visa på sin 

livssituation. Vidare betonar den äldre sitt beroende av andra människor vilket kan tyckas göras 

för att visa att hen trots bristande fysiska funktioner vill kunna leva sitt liv självständigt, på det 

sätt hen vill och är van vid. Det finns även exempel på när den äldre beskrivs, av andra utifrån 

fysiska funktioner, exempelvis i läkarutlåtande från överklagande 7: 

Hen är multisjuk och att hen har flera kroniska sjukdomar som kräver livslång medicinering, 

omvårdnad och behandling. Hen har även minnessvårigheter på grund av åldersförändringar i 

hjärnan.  

 I det här fallet kan det verka som att starka ord som exempelvis ”multisjuk” ”kroniska 

sjukdomar” och ”livslång” valts för att visa på den äldres omfattande problematik. Samtidigt blir 

det ett fokus på det fysiska snarare än det psykiska. Vidare är det intressant att läkarutlåtandet 

väljer att använda sig av ”åldersförändringar i hjärnan”. Frågan är vad det innebär då det inte 

förklaras ytterligare i överklagandet. Det kan verka som att läkaren vill visa på en generell bild av 

åldrande och ej en särskild sjukdom som medför förändringar i hjärnan. 

Vad det gäller hur Äldrenämnden och Förvaltningsrätten resonerar kring äldre och deras fysiska 

funktioner har det empiriska materialet visat att det är någonting som ofta betonas i 

bedömningarna om bistånd föreligger eller inte. I överklagande 12 beskrivs bland annat att:  

Hen har kraftigt nedsatt syn och taluppfattning som inga hjälpmedel kan kompensera för [...] 

Kombinationen av syn- och hörselnedsättning medför stora problem för hen. Hen är i behov av 

någon som berättar hur rummet ser ut, vilka som är där och vem som pratar med hen.  

Citatet visar alltså på ytterligare ett fall där äldre förklaras utifrån sina bristande funktioner, följt 

av allt personen ifråga inte klarar av och hur de brister personen innehar relaterar till behoven. 

Vidare ska det sägas att det är ett av få fall av överklaganden som lett till åtminstone delvis ändrat 

beslut. Tolkningarna kan vidare kopplas till Faircloughs (2015:32–33, 37) begrepp hegemoni då 

det visar på en maktordning där funktionsdiskursen blir det grundläggande vid bedömningen av 

bistånd.  

Samtidigt som de äldre i majoriteten av fallen förklaras utifrån sina bristande fysiska funktioner 

har det visat sig att det i sig inte är någon garanti för att få bifall för sitt överklagande. Det är även 

oberoende av hur omfattande problematiken är, vilket kan ses i överklagande 14: 

Hen sköter själv sin personliga omvårdnad och kan, trots sin grava synnedsättning, röra sig 

obehindrat i sitt hem på grund av att hen känner miljön väl.  
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I det här fallet har den äldre överklagat beslut om särskilt boende och ofta betonas den äldres 

fysiska funktioner i både Äldrenämndens och Förvaltningsrättens anföranden. Det intressanta i 

det här fallet, och i många andra fall, är att överklagan avslås trots hens ”grava synnedsättning” på 

grund av att hen kan röra sig ”obehindrat” i sitt hem. Det kan därför verka som att 

Äldrenämnden och Förvaltningsrätten beskriver och förklarar den äldre utifrån hens fysiska 

funktioner men att det inte är tillräckligt för att beviljas bistånd, vilket möjligen kan ses utifrån 

den diskurs som finns kring att äldre så långt det är möjligt ska bo kvar i sitt hem och klara sig 

själv. 

Vad det gäller det empiriska materialet i förhållande till fysiska funktioner går det att se att det 

uttrycks med hög modalitet. Främst kan det ses i de framförda orden och meningarna, av såväl 

myndighet som den äldre. Det empiriska materialet kan tolkas visa på en bild av den äldres 

fysiska funktioner som någonting man är, den äldre är sin fysik eller sjukdom och det skapas en 

identitet och bild av den äldre utifrån det. Vidare verkar den ledande diskursen kring ålderdom i 

överklaganden vara att ålderdom ofta kopplas samman med fysiska funktioner och då speciellt 

vad det gäller brister. Samtidigt har det i överklaganden visat sig att psykiska funktioner hamnar i 

skymundan, fysiska funktionsdiskursen tycks vara överordnad den psykiska funktionsdiskursen. 

Bland annat kan det ses i att många äldre beskrivs “vara” sjuka men ”känner” sig ensamma. 

Resonemanget kan kopplas samman med Wilińska och Hennings (2011) forskning. De menade 

att det inom det sociala arbetet var vanligt att identiteter för äldre konstruerades av de 

professionella och där insatser skulle beakta de konstruktionerna. Vidare menar forskarna att 

identiteterna sällan stämde överens med verkligheten. Det är därför möjligt att de äldre i 

överklaganden, i och med fokuset på deras begränsningar, målas upp utifrån det fysiska snarare 

än psykiska då det fysiska är observerbart.   

I det empiriska materialet har det visat sig att de äldre, utöver resonemang kring deras fysiska 

förmågor, även beskriver sig själva och deras behov utifrån deras psykiska hälsa. Det kan 

exemplifieras med yrkande från överklagande 3 där den äldre beskriver att:  

Hen har blivit sämre, mår psykiskt dåligt och känner att allt är meningslöst. Det spelar ingen roll 

att det kommer personal från hemtjänsten då hen klarar det mesta själv.  

 

I det här fallet väljer den äldre att fokusera på sina psykiska begränsningar i sitt anförande samt 

att begränsningarna har ökat. Vidare verkar den äldre hävda att det inte finns ett behov av att 

kompensera för saker i hemmet vilket kan tyckas vara ett sätt att lyfta fram att Äldrenämnden valt 

att utgå från fysiska begränsningar snarare än det psykiska. I flera av de överklaganden som 
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undersökts har den äldre även beskrivit sina fysiska begränsningar i relation till att det kommer att 

påverka deras psykiska hälsa. Följande kan exemplifieras med yrkande från överklagande 16 om 

särskilt boende:  

Hen uppger att hen känner en oro då hen blir sämre och att hen är rädd för att dö ensam i 

sin lägenhet. 

Hens psykiska hälsa blir sämre och hen känner sig isolerad i hemmet. 

I de flesta fall menar de äldre att de fysiska begränsningarna orsakar psykiska svårigheter i deras 

vardag, vilket lett till isolering och ångest. Trots det förhöll Äldrenämnden och Förvaltningsrätten 

sig sällan till de äldres psykiska funktioner i sina bedömningar. Istället förhöll de sig i högre grad 

till den äldres fysiska funktioner och deras grundläggande behov. Det trots att det enligt riktlinjer 

och lagstiftning ska ske en helhetsbedömning utifrån såväl de fysiska som de psykiska och sociala 

faktorerna. I de fall där den äldres psykiska ohälsa tar plats i överklagan blir det istället ofta 

utifrån den äldre själv eller i läkarintyg, vilket kan exemplifieras i överklagande 19 där det beskrivs 

att: 

[…] hens närminne har fortsatt att försämrats och att hen blivit mer känslomässigt labil vilket 

misstänks bero på att hen inte har en fungerande vardag, […]. 

 

Att den fysiska diskursen är överordnad den psykiska diskursen kan möjligen bero på att det 

fysiska upplevs mindre subjektivt och då den institutionella diskursen är överordnad individens, 

väger inte subjektiva berättelser tungt i biståndsbedömningen. Något vi kommer gå in på i 

följande tema.  

Institutionernas ägande av bilden om den äldre 
Nedanstående tema utgår från vad vi benämner en institutionell diskurs, att institutionerna har en 

överordnad diskurs samt en formell makt att konstruera de äldre och deras behov. I temat redogör 

vi även för betydelse av begreppet skälig levnadsnivå och hur institutionerna använder det för att 

definiera vilka behov som är rimliga. Temat kommer även att visa på att äldres egna utsagor ofta 

begränsas och att Äldrenämndens utredningar styr bedömningen av behov. Till sist presenteras att 

institutionerna verkar ha en enad diskurs där äldres behov styrs för att passa in i den. 

Äldrenämnden ska verka för att behov tillgodoses för äldre (Uppsala kommun, 2018). Samtidigt 

innebär SoL 4:1 och SoL kap 5 att Äldrenämnden ska utreda och bedöma äldres behov vilket 

innebär en formell makt att definiera vad behovet är. Detsamma gäller Förvaltningsrätten då de 

besitter makten att besluta om äldre, genom Äldrenämndens verkställande beslut, uppnår skälig 
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levnadsnivå. I de undersökta överklaganden har det följaktligen tolkats förekomma, vad vi valt att 

kalla, den institutionella diskursen, där Äldrenämnden och Förvaltningsrätten har makt över 

individen vad det gäller att definiera vad behov är och vem som ska få dem tillgodosedda. Bland 

annat framkom det genom att Äldrenämnden framstår som en aktör som beskrivs bedöma och 

besluta i relation till behov. Den institutionella diskursen visas även i materialet genom att 

Äldrenämnden uttrycker sina ståndpunkter med säkerhet och självklarhet, det vill säga med hög 

modalitet. Exempel från överklagande 1:  

Antalet timmar med hemtjänst har beräknats utifrån de punktinsatser som hen har beviljats och 

nämnden bedömer att timmarna är tillräckliga. 

Citatet visar hur Äldrenämnden redogör för sitt resonemang utifrån att de själva har kunskap om 

hur insatsen ska bedömas, men ger ingen vidare förklaring då det inte verkar anses behövas. 

Bedömningen kan därmed tolkas förlita sig på rutiner som är mer okända för den enskilde. Även 

det att Äldrenämnden väljer ordet “tillräckliga” kan tolkas som att hen har beviljats timmar vilka i 

Äldrenämndens ögon anses vara nog för att tillgodose behovet. Att Äldrenämnden och 

Förvaltningsrätten innehar makten att definiera äldres behov och insatsens utformning kan 

möjligen även förklaras med att de står inför ett dilemma. Enligt Dunér och Nordström (2003) 

sker en bedömning med beaktande av självbestämmande och oberoende såväl som äldres nätverk 

och kommunal resursbrist vilket medför att de måste göra en avvägning. Således får besluten 

konsekvenser vad de än väljer att beakta. Enligt forskarna väljer biståndshandläggare att förlita sig 

på rutiner och ramverk för att slippa dilemman, vare sig det är till gagn för äldre eller inte.  

Resonemanget som förs ovan kan även förstås utifrån Foucaults (2017:281) begrepp. Han 

menade att den makt som förekommer i samhället kan stärkas av att det finns ett 

kunskapsmonopol, vilket får konsekvensen att människor ytterligare trycks ned och leds. 

Äldrenämnden utgår i sitt arbete från rutiner som den enskilde inte känner till särskilt väl och 

som nämnts förklarar de inte alltid hur bedömningen gått till. I och med det tycks Äldrenämnden 

ha monopol på kunskapen om hur behov ska bedömas vilket de också kvarhåller genom att 

tillsynes undanhålla information om exempelvis tidsberäkning.  

Förvaltningsrätten kan sägas ha författat det empiriska materialet och då de är en del av en 

juridisk institution använder de en viss formalia och ett språk som används inom rättsväsendet. 

Typen av formalia kan sägas ha en hög grad av intertextualitet, överklaganden bygger i hög grad 

på tidigare praxis, riktlinjer och; förarbeten när det kommer till bedömningar. Exempelvis 

används benämningarna “klagande” och “motpart”, vilka används för att beskriva den enskilde som 

överklagar respektive Äldrenämnden som fattat beslutet. Orden kan tolkas få den äldre, som 
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klagande, att framstå som något gnällig och besvärlig jämfört med Äldrenämnden som benämns 

med det mer neutrala ordet motpart. Ordvalet kan därför tyckas få äldre att hamna i underläge i 

förhållande till institutionerna. Fortsättningsvis kan individens position i förhållande till 

institutionerna ses utifrån Foucaults (2017:216) disciplineringsbegrepp. Det kan ses i att 

institutionerna väljer att använda sig av det specifika ordvalet som medel för att påverka och styra 

de som gör motstånd.  

Förvaltningsrätten ställer sig ofta frågan om biståndet tillförsäkrar den enskilde en skälig 

levnadsnivå, vilket också benämns vara biståndets syfte. Skälig levnadsnivå är ett ord som används 

frekvent, men vad är det och utifrån vems perspektiv ska det sägas vara en skälig levnadsnivå? 

Skälig levnadsnivå har ingen exakt definition då det har anförts att det skulle leda till svårigheter 

vid bedömningen. Istället ska skälig levnadsnivå utgå från den tid och de levnadsförhållande äldre 

lever i. Vidare uttrycker skälig levnadsnivå den ambitionsnivå som kan vara rimlig i ett enskilt fall 

(Uppsala kommun, 2018). Utifrån överklaganden verkar det vara den institutionella diskursen 

som bestämmer definitionen av begreppet snarare än den äldre, trots att det ändå är den äldre 

som anser sig ha behovet. Exempelvis anger Förvaltningsrätten i överklagande 2: 

Det har inte framkommit annat än att hen tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom hemtjänst i 

den beviljade omfattningen.  

Det kan tolkas som att det i det här fallet blir Äldrenämndens och Förvaltningsrättens perspektiv 

på vad behov är som blir det dominerande. 

Institutionernas makt över äldre individer och diskursen som utövas verkar vara överordnad 

äldres möjligheter att definiera sina behov. Institutionernas förhållningssätt verkar väga tyngre än 

de äldres och de verkar ha möjlighet att bestämma såväl äldres behov som behov av insatser. 

Olaisson (2017) skriver att behoven kommer att omdefinieras eller omförhandlas för att passa in i 

institutionernas mallar. I det empiriska materialet kan det ses i att Äldrenämnden och 

Förvaltningsrätten verkar bestämma vad som är en rimlig förklaring eller vad som är bevis för att 

behovet faktiskt existerar. Följande kan ses i överklagande 11:  

Förvaltningsrätten anser därför att det inte är har gjorts sannolikt att hens behov i nuläget är av 

sådan art eller omfattning att de inte kan tillgodoses med insatser i hemmet, av befintlig eller 

annan hemtjänstutövare [...].  

Här kan det tolkas som att institutionerna betonar att det är deras syn på vad som ska uppfyllas 

som är ledande och då den äldre i citatet inte uppfyller deras “krav” finner Förvaltningsrätten att 

anförandet är otillräckligt. Resonemanget kan bland annat synliggöras med ordvalen “det inte är 
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har gjorts sannolikt”. Det kan också kopplas samman med Faircloughs (2015:32–33, 37 

hegemonibegrepp, då den presenterade diskursen i temat upprätthåller en typ av maktordning 

mellan de olika aktörerna där institutionernas styr. Vidare reproduceras maktordningen genom att 

majoriteten av bedömningarna av överklaganden förhåller sig till rådande praxis och riktlinjer 

vilka innehåller institutionernas normer om äldre.  

I överklaganden har det även visat sig att de äldre får mindre utrymme i texterna genom att de 

endast kommer till tals i sina framförda yrkanden. Visserligen nämns deras syn i Äldrenämndens 

utredningar, men sker ofta utifrån Äldrenämndens egna utsagor. Det kan exemplifieras med 

följande citat från överklagande 3:  

I utredningen anges vidare att hen själv uppger att hen hela tiden känner oro en över att något ska 

hända eller att hen ska ramla. 

I överklaganden verkar Äldrenämndens utredning få störst utrymme, vilket föranleder en 

tolkning att mycket av det material Förvaltningsrätten använder sig av i sin bedömning är utifrån 

utredningen. Äldrenämndens utredningar sker dessutom efter möte med den äldre och i den 

formuleras hur hens behov uppfattas. Därmed kan det antas att det troligen sker utifrån 

handläggarens egna tolkningar av det den äldre berättar. Möjligen kan omformuleringarna 

förklaras utifrån det resonemang Söderberg m.fl. (2014) beskriver, att biståndshandläggare har ett 

restriktivt förhållningssätt vad det gäller vissa insatser och resurser. Det kan då tolkas vara 

nödvändigt att omformulera äldres behov efter institutionens mallar. I och med det kan det 

tyckas vara intressant att överklaganden till stor del bygger på Äldrenämndens utredningar. 

Möjligen kan det relateras till det tidigare presenterade resonemanget, att institutionerna ofta är 

eniga, vilket skulle kunna tyda på en gemensam diskurs.  

Trots att utredningen till viss del redan bygger på den äldres egna ord har det visat sig att orden 

ibland kommer att användas mot den äldre som bevis. Ett exempel på det är i överklagande 4 när 

den äldre, i utredningen, tidigare sagt att hen inte vill flytta, vilket sedan vänds mot personen vid 

överklagandet. Utredningen tycks därmed användas av Förvaltningsrätten som ett sorts bevis för 

vad som faktiskt föreligger: 

Hen har en minnesproblematik och har ibland svårt för att hitta ord. Vid ett hembesök […] 

uttryckte hen att hen inte vill flytta till ett särskilt boende.  

De flesta beslut Förvaltningsrätten fattade gjordes med hänvisning till att Äldrenämnden “har 

haft fog för sitt beslut” som ytterligare tyder på att de två institutionerna ofta är eniga om hur den 

äldre och dennes behov ska uppfattas. Likt det Wasarhaley och Golding (2017) redogör för i sin 
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studie, att utfallet ofta leder till en dom till nackdel för äldre, återfinns det även i överklaganden. 

Förvaltningsrätten har exempelvis, även när de inte hållit med om bedömningen, uttryckt 

följande i överklagande 6:  

Förvaltningsrätten instämmer inte i den bedömningen, men noterar likväl att det trots detta inte 

finns stöd för att bevilja den överklagade insatsen. Nämnden har därför haft fog för sitt 

avslagsbeslut i denna del. 

För att sedan kunna få in äldre inom de begripliga ramar som äldre konstrueras efter kan det 

tolkas som att Äldrenämnden och Förvaltningsrätten använder sig av styrning. Behoven 

kategoriseras och omförhandlas så att de insatser som kan erbjudas anses lämpliga för behovet. 

Likt det Janlöv m.fl. (2006) skriver finns det en förväntan att äldre ska acceptera den 

rekommenderade insatsen. Behovet kan alltså behöva anpassas för att passa in i institutionens 

mallar (Olaison, 2017). Exempelvis ger de förslag på möjliga vägar äldre kan ta istället för att 

tillgodose det nämnda behovet. Det syns i följande citat från överklagande 4: 

Nämnden vidhåller beslutet och anför att hen har möjlighet att ansöka om utökade insatser i sin 

hemmiljö i form av dagverksamhet samt hemtjänst för att få sina behov tillgodosedda. 

Äldrenämnden kommer alltså med förslag på hur personen bör göra istället för att få sitt behov 

tillgodosett. Det kan tolkas som att avslaget på insatsen endast motiveras med att den äldre borde 

söka efter det behov Äldrenämnden önskar. I det här avseendet kan det kopplas till Foucaults 

begrepp normalisering och disciplinering. I Äldrenämndens och Förvaltningsrättens 

formuleringar om äldre har det använts ord och meningar som kan tolkas handla om en önskan 

att omformulera behov så att de passar in på det som är önskvärt och begripligt. I och med att 

institutionerna gör bedömningar av behov utifrån ramar och riktlinjer går det att likna det vid ett 

normativt synsätt om hur äldre bör vara för att behov ska föreligga. Om äldre inte har behov som 

passar in måste äldre anpassa sig efter det beslut Äldrenämnden och Förvaltningsrätten gjort, 

vilket kan tolkas som att de disciplineras och kontrolleras in i gällande ramverk och förväntas 

rätta sig efter de bedömningarna. 

Att äldres behov tycks styras över till vissa insatser och konstruktioner skulle vidare kunna bero 

på att institutionerna i många fall prioriterar de basala behoven framför andra. Bland annat fann 

vi i det empiriska materialet att Äldrenämnden radar upp alla de behov den äldre ansökt om eller 

redan har. Ett exempel på det återfinns i överklagande 7:  

 

[…] annat trygghetslarm, hjälp med städning, leverans av matlådor, hjälp med tvätt och 

renbäddning, stöd vid dusch och medföljande vid inköp och promenad. 
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Vi tolkar det som att de försöker påvisa omfattningen av de insatser den äldre redan beviljats eller 

för att visa på den stora omfattningen av behov den äldre uppfattar sig ha. Det ska därför vara 

underförstått att den äldre redan har tillräckligt med insatser vilket borde vara gott nog för att 

uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan även ses som att den äldre begär för mycket insatser, vilket 

inte krävs för att uppnå skälig levnadsnivå.  

Den institutionella diskurs som framträder i överklaganden kan tolkas definiera att skälig 

levnadsnivå är detsamma som att tillgodose de basala behoven. En möjlig orsak till det kan ses i 

Anderssons (2004) studie. Forskaren menar att biståndsbedömningen påverkas av en lojalitet mot 

kommunens budget och standardiserade riktlinjer, bedömningen bygger därför på en prioritering 

av främst medicinska behov. Ett exempel på det är från överklagande 8 när den äldre överklagat 

med hänvisning till ångest och oro i hemmet på grund av ensamhet: 

Hen sköter sina mediciner och kontakter helt självständigt. Hen har därmed inte ett stort 

medicinskt behov som kräver närhet och kontinuitet […]. 

 

Här betonas att den äldre klarar sina basala behov själv, vilket enligt Äldrenämnden och 

Förvaltningsrätten innebär att behov inte föreligger. I det fallet kan det tolkas som att de bortser 

från behov av trygghet och socialt liv, eftersom den äldre inte behöver kontakt med personal 

dygnet runt för att sköta det medicinska. Den äldres påtalade oro i hemmet anses inte lika basalt 

som behovet av medicin. Ett ytterligare exempel är från överklagande 6 vilket handlar om att en 

äldre överklagat ett beslut kring antalet timmar med social samvaro:  

Nämnden har i den delen anfört att hens behov av att umgås och socialisera med andra 

människor får anses vara tillgodosett genom att hen har möjlighet att under en timme per vecka 

promenera med hjälp av hemtjänstinsats.  

I det här fallet verkar institutionernas egen definition av basala behov hamna framför vad 

individen själv anser vara basala behov. Möjligen kan resonemanget om att förhålla sig och klara 

sig på det redan beviljade biståndet även tyda på krav att äldre ska ta eget ansvar för att inte vara 

en belastning för systemet. Det gäller därför att hushålla med sin tid. Likt tidigare nämnd 

forskning, kan äldre komma att upplevas som ett ekonomiskt problem och som en grupp som 

samhället helst inte vill bistå (Lundgren & Ljuslinder, 2011 samt Larsson, 2006). Det blir synligt 

även i exempel från överklagande 9:  

Hen har möjlighet att själv fördela de 20 timmar som hen önskar på sina aktiviteter varje månad. 

Avslutningsvis kan citaten och tolkningarna i temat kopplas samman med Faircloughs (2015:57) 

begrepp members resources, individens förförståelse inför att producera och tolka texter. Diskursen 
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innebär att det finns en bild av vilka behov den äldre har och därmed kan det tolkas som att 

institutionerna genom ramverket gör bedömningar utifrån en förförståelse av den äldre snarare 

än att se den enskilda individen.  

Äldres trovärdighet 
Till att börja med kommer följande tema att behandla vad vi vill kalla kredibilitetsdiskursen, äldres 

minskade trovärdighet, och hur kravet på äldres bevisbörda samtidigt innebär en minskad 

trovärdighet i förhållande till andra aktörer. Därefter redogörs för hur det empiriska materialet visat 

hur äldre framhäver sina egna behov för att därigenom verka trovärdiga. Temat kommer även visa 

på vikten av anhöriga, läkarintyg och andra professionella för den äldres trovärdighet. Slutligen 

redogörs för hur trovärdigheten begränsas genom att misstro riktas mot äldre. 

I det empiriska materialet beskriver Förvaltningsrätten att det är den enskilde själv som ska bevisa 

att hen har rätt till bistånd och att behov föreligger. Äldrenämnden i Uppsala kommun (2018) 

menar vidare att det är den enskilde som till viss del påverkar utredningen genom att beskriva vad 

personen önskar hjälp med. Bevisbördan ligger därför på den äldre själv. Samtidigt kan principen 

orsaka svårigheter för äldre när de, enligt Äldrenämnden och Förvaltningsrätten, inte upplevs 

trovärdiga. Det tycks i de undersökta överklaganden finnas en kredibilitetsdiskurs där äldres 

utsagor i större grad inte lyssnas på. De äldre som överklagar kommer därför att försöka trycka 

på sina egna behov och upplevelser, för att få stöd att avhjälpa ett behov. Exempelvis berättar en 

äldre i yrkande från överklagande 11 att:  

Hen äter inte bra mat och vill inte leva längre.  

För att beviljas bistånd och verka trovärdiga väljer de äldre, i många fall, att uttrycka sig med 

starka ord och lyfta fram sina sårbarheter. Det kan också förstås med hjälp av Coudin och 

Alexopoulos (2010) forskning, att äldre internaliserar en minskad självständighet och att 

professionella ofta stödjer en sådan internalisering. Det bör även nämnas att det trots allt är 

Förvaltningsrätten som skrivit ihop överklaganden och att det därför är deras konstruktioner 

även när den enskilde har uttalat sig. Att de väljer att skriva ihop den äldres matproblematik med 

personens psykiska hälsa kan även tyckas förminska den äldres trovärdighet då utsagorna i citatet 

kan tyckas kunna liknas vid varandra. Det kan vidare kopplas samman med Foucaults (2017:288) 

resonemang kring styrning, genom att använda sig av förminskning kan det agera som en 

möjlighet att styra individen och förmå hen att hålla sig i ledet.  
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För att ytterligare visa sin trovärdighet kan den äldre i sina överklaganden visa att de försökt 

avhjälpa behovet men trots det inte kunnat få det tillgodosett. Ta följande citat från yrkande i 

överklagande 12: 

Sjukvårdshuvudmannen kan inte tillgodose hens behov av ledsagning. Sjukhusvärdar kan heller 

inte tillgodose hens specifika behov eftersom hen inte kan hitta sådana. Dessutom finns inga 

värdar på vårdcentraler.  

Här påtalar den äldre att hen försökt hitta stöd och hjälp. Den äldre tycks vilja underbygga att 

hen försökt allt men trots det inte lyckats, bistånd är enda utvägen. Det kan även tilläggas att 

äldres trovärdighet ofta bedömdes genom att den äldre ställdes i förhållande till anhöriga. 

Exempelvis fann vi följande citat i överklagande 11:  

Anhöriga anför att hen efter två veckor med hemtjänst har blivit sämre och mer orolig [...] Till 

följd av stressen har hen börjat riva sönder sig igen. 

Anhöriga till äldre har ingen laglig rätt att företräda den enskilde om de inte är de äldres formella 

ombud eller legala företrädare, men som en del av utredningen kan de bland annat lämna 

information om de äldres situation i de fall då de äldre samtycker till det (Uppsala kommun, 

2018). Det som framkommer i citatet är därför vanligt och förekommer i flera av överklaganden. 

Samtidigt är det av vikt att se det utifrån vilken kontext det presenteras. I det här fallet verkar 

uttalandet från anhöriga används för att bekräfta den äldres egen utsaga. Det kan därför tolkas 

som att den äldres egna ord och förklaringar inte räcker. Den anhörigas bedömning av en 

situation kan därför verka ha företräde framför den äldres. Vidare har vi funnit fall där anhörigas 

handlingar blir en del av resonemangen till varför ett beslut inte beviljats, det ses exempelvis i 

överklagande 13:  

Hen har av nämnden beviljats växelvård med omvårdnad två veckor i månaden. Hemtjänst har 

erbjudits men anhöriga har tackat nej till insatser. 

Det har tidigare nämnts att anhöriga inte har rätt att företräda de äldre förutom under speciella 

omständigheter. I det här överklagandet framkommer det inte om de omständigheterna råder, 

men meningen där anhöriga tackat nej till insats kan tolkas som att den anhörige verkat för den 

äldre. Deras resonemang och trovärdighet sätts därigenom framför den äldres. Orsakerna till det 

kan möjligen kopplas samman med Anderssons (2004) studie där hon menar att 

biståndshandläggare i högre grad förhåller sig till anhöriga då de upplevs vara en mer jämlik part.  

För den enskilde äldre lämnas intyg ofta för att få trovärdighet och för att få Äldrenämnden att 

bedöma utifrån helheten. Uppsala kommun (2018) skriver även att vid ansökan om bistånd kan 

det bli kan aktuellt med underlag för att styrka behov, exempelvis i form av läkarintyg och ADL-
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bedömning (Aktiviteter i Dagliga Livet). Kravet att använda sig av intyg kommer från flera aktörer 

och kan därför sägas bidra med modalitet: om intyg finns brukar det, i de flesta fall, innebära att 

det finns belägg. Vidare kan intygen även innebära ett användande av ett mer objektivt språk 

(Olaison, 2010), vilket även kan tyckas medföra att intygen blir ”sanningsförklarande”. 

Exempelvis framförs det i citat från yrkande i överklagande 13 och 14:  

 

Hen överklagar beslutet och anför att hänsyn inte har tagits till läkarutlåtande, som bifogats i 

överklagande 

 

Nämnden borde även ha inväntat läkarintyg från minnesmottagningen avseende hens eventuella 

demensdiagnos.  

I citaten finns en stark motsättning till Äldrenämndens bedömning och den äldre menar att det 

faktiskt finns bevis för behovet, men att Äldrenämnden bortsett från det. Antingen genom att 

välja att överhuvudtaget inte ta med intyget i bedömningen eller genom att beslutet hastats 

igenom. I citatet från överklagande 3 står följande:  

I ADL-bedömning […] har sjuksköterska […] uttalat bl.a. följande. Hen är deprimerad sedan en 

lång tid tillbaka med tilltagande nedstämdhet senaste halvåret trots medicinering. […] Om 

personalen kommer någon minut tidigt eller sent blir hen mycket stressad och orolig.  

Här framförs det att den äldre har svårigheter som kan understrykas av vårdpersonal. Det är 

främst den psykiska hälsan som påtalas och där hemtjänsten målas upp som ett stressmoment 

vilket troligen innebär ett sätt att påtala att Äldrenämndens beslut inte hjälpt. I 

Förvaltningsrättens motiveringar framförs ofta kraven på läkarintyg för att äldre ska vara 

trovärdiga. Det skulle kunna uppfattas som att bedömningar ofta bygger på tidigare texter och 

bevis för att vara sanna, alltså intertextualitet i form av att Äldrenämnden och Förvaltningsrätten 

använder medicinska förklaringar i sin egen diskurs. Det kan exemplifieras genom följande citat 

från överklagande 11:  

Det saknas dock medicinskt underlag som ger stöd för att hens synnedsättning eller hälsotillstånd 

i övrigt medför så omfattande svårigheter att hens behov inte kan tillgodoses i hemmet genom 

hemtjänstinsatser. 

Det behövs alltså mer för att garantera att det hen upplever faktiskt är sanning, även i de fall 

personen är blind, döv, eller försvagad. Sjukvårdens ovilja att skicka intyg eller att den äldre ännu 

inte hunnit fixa ett intyg är en stark bevisning för att överklagandet ska avslås. Förvaltningsrätten 

verkar anse att trovärdigheten i ett intyg kan falsifieras om inte Förvaltningsrätten själv upplever 

att behovet finns i dagsläget. Bland annat framkommer det i citatet från överklagande 13:  
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Utredningen bedöms dock inte, även med beaktande av vad som framkommit i läkarintyg daterat 

i mars 2019, ge tillräckligt stöd för att hens behov i nuläget är så omfattande […]. 

Här blir betoningen på nuläget vilket innebär att de någonstans inväntar en försämring. Om de 

inte finner det trovärdigt kan de strunta i läkarintygen och anse att de inte betyder något. 

Bevisbördan gäller fortfarande de äldre, men vikten av det måste inte innebära en förändring i 

bedömningen. Kraven på medicinska intyg och parallellt med det möjligheten att inte behöva ta 

hänsyn till dem skulle kunna kopplas till begreppet hegemoni. Maktordningen upprätthålls mot 

den enskilde äldre genom att fysiska svagheter måste bevisas av sjukvården, som ses äga rätten att 

definiera medicinska åkommor. Förvaltningsrätten verkar för det mesta förlita sig på utlåtanden 

men kan även bestämma att vissa läkarutlåtanden inte är trovärdiga. Kraven på intyg kan även 

kopplas till Foucault (2010:71) och den disciplinära normaliseringsprocessen, att en modell som 

konstrueras för ett visst sammanhang och vissa individer och handlingar bör överensstämma med 

makthavarnas modell för att vara normal. För att få insatser bör personen passa in i de kriterier 

som ges, alltså ha en fysisk eller medicinsk begränsning som bevisas. Det kan samtidigt ses som 

motsägelsefullt i förhållande till samhällets normer i övrigt. Personen kommer att passa in i det 

normala för bistånd men troligen inte för det normala i samhället.   

I vårt empiriska material har vi även funnit tendenser för att både Äldrenämnd och 

Förvaltningsrätt formulerar sig på ett sätt att de kan tolkas rikta misstro gentemot den äldres 

upplevda situation och behov. En diskurs innehåller och påverkas enligt Fairclough (2015:175) av 

maktförhållanden. Misstron verkar i vårt empiriska material vara en del i att konstruera en 

kredibilitetens diskurs där äldre har en bristande trovärdighet och där andras ord tillmäts mer 

betydelse. Ett exempel återfinns i följande citat från överklagande 13:  

Enligt personal på vårdavdelningen fungerar växelvårdsboendet bra och hen upplevs som mycket 

social.  

Det som framkommer i citatet kan tolkas vara en vilja att visa på att de redan beviljade insatserna 

är bra och att den enskilde därmed inte behöver mer då behovet redan är uppfyllt. Samtidigt har 

en överklagan inkommit vilket innebär att det finns aspekter i den äldres livssituation som inte 

fungerar. Visserligen framkommer det att den äldre trivs bra på växelboendet men frågan är om 

det är skäl nog att avslå en ansökan om särskilt boende. Formuleringen som både Äldrenämnden 

och Förvaltningsrätten använder sig av kan tolkas vara intressant i det att personalens utsaga blir 

ledande i den här frågan, specifikt med tanke på att den äldre inte befinner sig på växelboendet 

mer än två veckor i månaden. Därigenom kan de tolkas bortse från de övriga två veckorna och 
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den äldres egna uppfattning av vilka behov hen har. Ett ytterligare exempel på vad som kan 

tolkas vara misstro gentemot äldre är från överklagande 12:  

Hemtjänstinsatser är avgiftsbelagda för den enskilde, till skillnad från ledsagning där ingen avgift 

utgår. Det finns ett flertal fördelar med att få ledsagning framför hemtjänst, eftersom ledsagning 

inte är föremål för samma stränga reglering vad det gäller anhörigutförare. 

I det här citatet kan det tolkas som att Äldrenämnden väljer att lyfta fram att den äldre skulle 

tjäna på att få beviljad ledsagning och att det därigenom kan anses rimligt att den äldre vill ha 

insatsen för att tjäna ekonomiskt på systemet. Utifrån det kan det tolkas som att Äldrenämnden 

har en misstro gentemot den äldre i det att hen anses ha bakomliggande motiv. Vidare finns det 

exempel på när professionella gör bedömningar för att se om behovet verkligen finns, vilket kan 

ses i citat från överklagande 1:  

Arbetsterapeuten bedömde att hen äter och dricker självständigt [...] Vid observation av 

tillredning av en enkel måltid bedömdes hen ha en tydligt nedsatt ork men hen bedömdes inte ha 

något behov av assistans i uppgifterna.  

I det här fallet har den äldre betonat svårigheter med att klara basala behov. Arbetsterapeuten gör 

bedömningen att den äldre klarar behoven och det kan tolkas som att den professionellas egna 

åsikter får företräde. Vidare genomfördes observationstillfället för att se ifall den äldre verkligen 

har svårigheter, som i sin tur kan tolkas som att det finns en misstro gentemot den äldres egna 

upplevelser. Att arbetsterapeuten och observationstillfället visat att personen inte har ett behov, 

innebär för Äldrenämnden att ett behov definitivt inte finns. Men kan två tillfällen verkligen 

anses ge tillräckligt med underlag? Till sist kan det tolkas finnas tendenser för misstro vad det 

gäller de äldres uttalanden kring om andra kan tillgodose deras behov, vilket exemplifieras i 

följande citat från överklagande 15: 

Som nämnden har anfört föreligger det dock förhållanden som talar för att hen inte bor ensam. 

Hen har trots att nämnden påtalat detta inte kommit in med underlag eller på annat visat att hen 

bor ensam i boendet. Det är därför, enligt förvaltningsrättens mening, inte möjligt att utreda hens 

faktiska behov av hjälp och stöd. 

Som det framkommer har uppgifter inkommit om att den äldre har någon form av inneboende i 

sitt hem, även om hen själv påtalar att det inte är fallet. Personen i fråga måste därmed bevisa att 

det inte stämmer, hens egen utsaga blir inte tillräcklig på grund av att någon annan hävdar något 

annat. Om fallet är sådant att den äldre har en inneboende finns ändå inte någon information 

som visar på vilken typ av relation den äldre har med hen. Om det inte finns en relation, ska den 

personen ändå anses ha ansvar att tillgodose den äldres behov? 
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Analysen av misstro mot äldre kan kopplas samman med Gendrons m.fl. (2015) resonemang att 

på grund av att äldre anses vara annorlunda skapas fördömanden av åldrande, som gör att 

negativa attityder införlivas i språk och runt äldre. Även det här kan ses utifrån Foucaults begrepp 

normalisering (2010:71) där han menar att individer ska uppfylla krav för förväntade modeller. 

Möjligen kan vår tolkning av att det finns en misstro från Äldrenämnden och Förvaltningsrätten 

gentemot äldres behov därför ses som att det finns antaganden äldre inte uppfyller. Det medför 

att äldre måste bevisa att behov verkligen föreligger.  

Äldres motstånd 
Följande tema kommer att redogöra för, vad vi vill kalla en motståndsdiskurs, äldres motstånd mot 

hur de beskrivs av institutionerna. Vidare presenteras två underteman. Det första undertemat 

redogör för hur äldre motsätter sig den initiala utredningen och bedömningen av deras behov. 

Det andra undertemat visar på hur äldre gör motstånd mot redan beviljade insatser. 

Avslutningsvis redogörs för att motståndet ej verkar gynnsamt för den äldre. 

I samband med de mönster vi fann under temat äldres trovärdighet fann vi även mönster som 

kan tolkas som äldres motstånd. Enligt riktlinjerna ska Äldrenämnden verka för att äldre får 

känna välbefinnande och ha ett värdigt liv. Det ska uppnås genom att all äldreomsorg värnar och 

respekterar bland annat den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet. Vidare utgår 

Äldrenämnden från sex värdebegrepp: tillgänglighet, oberoende, inflytande, trygghet, respekt och 

bemötande (Uppsala kommun, 2018). Som visats ovan verkar det inte vara de äldres egna behov 

som är ledande i bedömningen av bistånd. Således kan det tolkas vara ett frångående från 

Äldrenämndens värdebegrepp. Ett överklagande av ett biståndsbeslut innebär att den äldre redan 

motsätter sig och på så vis gör motstånd till, bedömningen Äldrenämnden gjort. I genomgången 

av materialet har vi funnit att det finns äldre som även gör motstånd mot den formulerade 

diskursen hos intuitionerna och som uttrycker det i sina överklaganden.  Som redogjordes för 

ovan var två underteman framträdande, att de äldre motsätter sig utredningen och bedömningen 

av behov, samt att de motsätter sig redan beviljade insatser och finner dem otillräckliga. Det 

första temat kan exempelvis ses i följande citat från yrkande i överklagande 9:  

Att nämnden skriver att hen kan delta i aktiviteter är felaktigt […].  

Den äldre vill visa på att Äldrenämndens bild och bedömning av hen inte varit korrekt, vilket 

uttrycks med stor modalitet. Vidare kan det tolkas som att hen bestrider att Äldrenämnden äger 

perspektivet, att deras bild blivit ledande, snarare än hens egen bild av hens situation. Ytterligare 

exempel kan ses i yrkanden från överklagande 6 och 8: 
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Nämnden har gjort en felaktig bedömning över hens behov [...] Att nämnden anfört att hen 

ibland vill närvara vid tvätten ska inte tolkas som att hen själv kan vara delaktig i själva tvättandet, 

utan enbart som att hen vill tillförsäkra sig om att tvätten sker på rätt sätt 

I utredningen har hens psykiska besvär förringats. Avslagsbeslutet beror på bristande förståelse 

för att psykisk ohälsa, på grund av att symtomen är osynliga, kan vara så tung att kämpa med 

[…].  

Även här kan det tolkas som att de äldre bestrider trovärdigheten i utredningarna då de ej tycks 

vara fullständiga eller utifrån hens faktiska behov. I överklagande 6 verkar hen ifrågasätta 

Äldrenämndens bild av hen som kapabel att utföra tvättningen, i det att hen menar att hens 

närvaro inte per automatik innebär detsamma som att klara av att utföra aktiviteten. I 

överklagande 8 hänvisar den äldre till att bedömningarna skulle bygga på ”bristande förståelse för 

psykisk ohälsa” som kan tyckas betona att Äldrenämnden har otillräckliga kunskaper och därför 

inte kan avge en korrekt bild av den äldre eller ett korrekt beslut. En del av materialet visade även 

att en del äldre tyckte att utredningen var tillräcklig men att fel beslut ändå tagits utifrån det 

tillgängliga materialet och vissa menade att en ny utredning och bedömning måste göras för att 

ett korrekt beslut ska kunna fattas. Exempelvis kan det ses i yrkanden från överklagande 22 och 

1:  

Vad som framkommit i utredningen borde med råge räcka till för att hen ska beviljas sökt insats. 

 En ny utredning måste göras med rätt personal inblandad samt med en legitimerad tolk som kan 

framföra hens vilja och behov korrekt. 

Det kan verka som att de äldre i de här fallen motsätter sig Äldrenämndens diskurs, vilket de 

även gör med en stor modalitet. Utifrån det empiriska materialet kan det även verka som att de 

äldre i flera fall bestrider att Äldrenämndens bedömningar får ett större utrymme än deras egna. 

De bestrider till viss del även Äldrenämndens uppgift, rätten att bedöma när bistånd anses 

föreligga. Möjligen kan det tyda på en motsättning mot hegemonin inom diskurserna. 

Vad det gäller det andra undertemat, att de äldre motsätter sig redan beviljade insatser och att 

dessa skulle vara otillräckliga, kan det exemplifieras med yrkande från bland annat överklagande 

17:  

Hen överklagar beslutet och anför i huvudsak att hen inte klarar sig på egen hand trots den hjälp 

hen får via hemtjänsten. 

Genom att betona att hen faktiskt inte klarar sig själv kan det tyckas som att hen även väljer att 

frånsäga sig sin självständighet för att påvisa hur situationen faktiskt ser ut och att Äldrenämnden 

därför borde gjort en annan bedömning. Vidare framkommer det i yrkande från överklagande 7 

att:  
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Hen får inte den hjälp som hen har behov av. Hen är beroende av andras hjälp men det sker på 

deras villkor.  

Här menar den äldre att Äldrenämnden i bedömningen har utgått från att insatserna hen får 

tillgodoser hens behov utifrån vad de anser är på bästa sätt, medan hen menar att det inte är 

fallet. Den äldre anser sig ha rätt att få insatsen utformad på annat vis och att bedömningen ska 

ske utifrån hens upplevelser. Att äldre uttrycker sina behov och rättigheter kan vidare 

exemplifieras med yrkande från överklagande 20:   

Det går åt fler timmar än de timmar hen beviljats. Det tar nästan alla timmar att hälsa på barn och 

barnbarn i Stockholm. Tiden räcker inte för aktiviteter i Synskadades riksförbund, syncentralen, 

datakurs, teckenspråkskurs och gymnastik samt besök på affärscentrum, restaurang, bio, teater 

och graven. 

Här betonar den äldre igen att de redan beviljade insatserna inte är tillräckliga. I och med att den 

äldre väljer att lista samtliga av de aktiviteter hen deltar i kan det verka som en vilja att visa på 

hens rätt att vara delaktig och rätt att leva som hen gjort tidigare och i sin tur en rätt att leva som 

alla andra. 

Det som redovisats för i dessa underteman kan handla om en vilja från den äldre att ses utifrån 

sig själva snarare än att ses utifrån det sätt Äldrenämnden väljer att se dem. Vidare kan även det 

här kopplas samman med Foucaults (2010:71) teoretiska begrepp. Han menar att de som anses 

vara normala är de som har förmågan att anpassa sig efter den rådande modellen. De äldre som 

gör motstånd till diskurserna om behov kan möjligen ses som att de inte vill eller har förmågan 

att anpassa sig efter den modell som skapats för dem. Följaktligen kan de i Foucaults resonemang 

ses som onormala. I allmänhet har de överklaganden som undersökts under det här temat lett till 

avslag, vilket skulle kunna tyda på att det inte är gynnsamt för de äldre att vara onormala. 

Möjligen är avslagen också ett sätt för institutionerna att kvarhålla makten att definiera äldre och 

deras behov (Foucault, 2010:70). 

I den sökprocess som genomförts har det inte kommit fram mycket forskning om motstånd, 

vilket även framkommer av Janlöv m.fl. (2006) som redogör för bristande forskning på äldres 

medverkan. Visserligen menar Minichiello m.fl. (2000) att det finns flera fall där fördomar och 

diskriminering lett till att äldre försöker hantera det genom att förhandla fram nya bilder av 

gruppen äldre. Möjligen kan det visa på en kunskapslucka inom området.  

Slutligen innefattar hur äldre konstrueras inte bara av vilka konstruktioner det är, utan även hur 

de faktiskt görs. Genom att se till äldres motstånd framkommer att den äldre försöker förhandla 
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fram andra bilder med institutionerna. Emellertid är det viktigt att understryka att institutionerna i 

de flesta fall blir ledande då de enskilda är underordnade institutionerna i diskursen.  
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6. DISKUSSION 

Vår studie har haft som syfte att undersöka diskurser om gruppen äldre och hur de konstrueras i 

överklagande av biståndsbeslut samt hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. För att 

besvara studiens syfte formulerades följande frågeställningar, på vilka sätt konstrueras äldre och 

äldres behov i överklaganden till Förvaltningsrätten och på vilket sätt förhåller sig bilden av äldre 

till bedömningen av bistånd? Resultatet och analysen av det empiriska materialet presenterades 

utifrån fyra teman, äldrenorm och behov, institutionernas ägande av bilden om äldre, äldres 

trovärdighet och äldres motstånd. Tematiseringen svarar mot studiens frågeställningar genom att 

de belyser olika sätt äldre konstrueras vid biståndsbedömning.   

Summering 
Vad det gäller studiens första frågeställning om hur äldre och deras behov konstrueras kunde 

flera slutsatser dras. En första slutsats är att äldre generellt konstruerades som passiva och 

osjälvständiga, de beskrevs vara en särskild grupp med särskilda behov. Utifrån 

kvarboendediskursen verkar det även finnas krav på att äldre ska klara sig och bo hemma så länge 

som möjligt, men att om den äldre verkar för aktiv kan det samtidigt leda till att äldre inte upplevs 

ha några behov. Som vi tidigare nämnt kan det ses som en paradox då det, i de flesta fall, är de 

som är mest passiva och osjälvständiga som anses vara berättigade bistånd. Exempelvis visade 

materialet att om personen klarade av basala behov antogs personen inte behöva mer hjälp. 

Vidare kommer många äldre att själva konstruera sig som passiva. Det har även visat sig att det 

finns ett motstånd från de äldre då de menar att Äldrenämnden gör felaktiga bedömningar. 

Utifrån motståndsdiskursen verkade äldre även försöka förhandla fram nya bilder av åldrande 

och ålderdom men motståndet gavs inte någon närmare tyngd då de äldre är underordnade den 

institutionella diskursen. En andra slutsats är att den fysiska funktionsdiskursen är ledande. Fysisk 

funktion kommer i högre grad att definiera den äldre medan den psykiska funktionsdiskursen 

hamnar i skymundan, vilket kan få konsekvenser då äldres psykiska ohälsa osynliggörs. En sista 

slutsats i resultatet är att det finns en kredibilitetsdiskurs där äldres ord sällan väger tungt i 

överklaganden. Ofta måste den äldre i sitt anförande intyga med hjälp av läkarintyg, anhöriga och 

andra professionella för att verka trovärdig. Det kommer att förstärka den befintliga bilden av 

äldre som osjälvständiga och passiva. 

Vad det gäller studiens andra frågeställning, bilden av äldre i förhållande till bedömningen av 

bistånd, är en första slutsats att institutionerna äger definitionen av vad behov är och vilka behov 

äldre har. Äldrenämnden och Förvaltningsrätten har rätt att definiera behov, vilket de gör utifrån 
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en konstruerad ram om vilka behov äldre kan tänkas ha och utifrån vad de bedömer är skälig 

levnadsnivå. Därmed verkar behov definieras, inte utifrån den enskilda individen, utan utifrån en 

redan konstruerad bild av äldre. En andra slutsats är att Äldrenämndens utredning av den äldre 

tar större plats i motiveringen bakom avslag/bifall snarare än den äldres anföranden. Det trots att 

den äldre överklagat och därför anser att något i utredningen är felaktigt. Det kan kopplas 

samman med Äldrenämndens värdebegrepp delaktighet och självbestämmande med mera. Trots 

att begreppen kan anses vara ledande i Äldrenämndens riktlinjer verkar det inte få fokus i 

bedömningen av bistånd. En tredje slutsats är att det redan beviljade biståndet verkar vara något 

den äldre ska nöja sig med. Äldrenämnden tycks vidare försöka styra de äldre att ansöka om de 

insatser de själva anser lämpliga. Därigenom blir de äldre som överklagar besvärliga i 

institutionernas ögon, exempelvis genom att de kallas “klagande”.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Som tidigare nämnts har studien genomförts delvis då vi ansett att det funnits en kunskapslucka 

på området. Utifrån sökprocessen har vi inte funnit någon tidigare forskning av överklagade 

biståndsbeslut gällande äldre i Sverige. Vidare har vi inte funnit någon forskning som studerar det 

i förhållande till bilden av äldre. Det resultat studien har funnit går likväl att koppla samman med 

den tidigare forskning som har presenterats på området.  

Att Äldrenämnden och Förvaltningsrätten har rätten att definiera äldres behov och att deras 

bedömningar utgår från tydliga ramverk är ett område det finns en del forskning om. 

Biståndsbedömning utgår från riktlinjer för att verka jämlikt men kan också få effekten att det 

utgår från en generell bild av äldre. Det kan bland annat ses i forskning gjord av Janlöv m.fl. 

(2006), Weicht (2013), Dunér och Nordström (2013), Olaison (2010) samt Larsson (2006). 

Forskningen bekräftar att äldre har mindre utrymme att påverka beslut som fattas om dem, 

samtidigt står biståndshandläggare inför organisatoriska krav som ytterligare skulle kunna påverka 

viljan att låta äldre vara mer involverade i biståndsbesluten. Visserligen tas den äldres anförande i 

beaktande, men forskningen visade även att det ofta hamnar i skymundan vilket leder till vad som 

verkar vara en bristfällig hänsyn till individuella behov, inflytande och kontroll. Följaktligen visar 

forskningen att det är möjligt att organisatoriska krav kan vara en anledning till att äldre placeras 

in i en snäv ram. Samtidigt förklarar inte forskningen hur de kraven har uppstått utan 

organisatoriska krav ses som en orsak och kan tolkas bortförklara institutionernas handlande.  

I tidigare forskning har vi redogjort för artiklar som berör begreppet ålderism och dess orsaker 

(Gendron m.fl., 2015, Wasarhaley & Golding, 2017, Minichiello m.fl., 2000, Ghazanfareeon-
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Karlsson, 2020 och Coudin och Alexopoulos, 2010). Resultatet som presenterats har inte 

kopplats till begreppet utan vi har snarare sett till olika diskurser kring äldre. Det är likväl möjligt 

att göra vissa kopplingar mellan resultatet och begreppet ålderism. Exempelvis är det möjligt att 

Förvaltningsrättens och Äldrenämndens bedömningar bygger på förutfattade meningar om äldre 

och deras behov. Kanske handlar det om en förvärvad samhällelig bild av hur äldre ska vara 

vilket påverkar vilka insatser som är möjliga att få. Vidare går det att spekulera om ålderism är en 

konsekvens i och med krav att förhålla sig till lag och organisation. Att biståndshandläggaren 

måste förhålla sig till begränsade resurser och insatsmöjligheter kan möjligen leda till att det blir 

lättare att hantera om de förhåller sig till en generell och mer strikt bild av äldre. I och med att 

antalet äldre förväntas öka är det dessutom troligt att resurserna till äldreomsorgen kommer att 

bli mer och mer begränsade, varav det blir en stor fråga för framtida arbete. 

Resultatet kan tyckas visa på en bild av äldre som en börda i de fall de inte anser sig klara sig 

själva. Vidare har det framkommit att både Äldrenämnden och Förvaltningsrätten motsätter sig 

den bild de äldre vill visa på och i många fall finner de icke trovärdig. Möjligen kan det vara en 

anledning till både Äldrenämndens och Förvaltningsrättens restriktiva hållning till insatser och 

syn på äldre som en kostnad. Ett sådant förhållningssätt nämns både i Söderbergs m.fl. (2014) 

samt Lundgren och Ljuslinder (2011) studier. Möjligen kan synen på äldre som en börda ställas i 

relation till att biståndsbedömning påverkats av ökad standardisering, formalisering och 

prioritering (Andersson, 2004). Följaktligen omförhandlas äldres uttrycka behov för att göra det 

lättare för Äldrenämnden att hantera (Olaison, 2017).  

Till sist anser vi det värt att diskutera kring temat äldres motstånd, det tema vi induktivt upptäckt 

i vårt material. Inom det här området har vi inte funnit särskilt mycket forskning. Detsamma 

gäller området om äldres syn på medverkan i biståndsbeslut som det enligt Janlöv m.fl. (2006) 

finns bristfällig kunskap om. Det bör nämnas att det är möjligt att det finns mer forskning men 

att vi vid studiens början inte aktivt sökte efter sådan. I och med att temat äldres motstånd inte, i 

någon större utsträckning, utgår från tidigare forskning kan det medföra att resultatet till stor del 

baseras på de tolkningar vi själv gjort i vår diskursanalys. Samtidigt fann vi det ändå relevant att 

använda det som tema då det var ett återkommande mönster i det empiriska materialet och en del 

av så väl konstruktionen som bedömningen av de äldre och deras behov.  

Teoridiskussion 
Som nämnts i teoriavsnittet utgår studien från bland annat diskursteori, vilket är det teoretiska 

ramverket bakom diskursanalys. I vår studie har teorin använts för att motivera varför det är 
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möjligt att studera sociala fenomen som konstruktioner och varför det var relevant för oss att 

studera text. Studien har även utgått från Foucaults stämplingsmakt och då specifikt begreppen 

normalisering och disciplinering. Foucaults teori utgår från institutionernas makt över individen 

och i vårt material har det visat sig att de har möjlighet att konstruera och styra äldre och deras 

behov. Begreppet disciplinering innebär att människor fördelas och organiseras efter grupper. 

Resultatet har visat att det är någonting som genomgående sker i överklaganden och i 

bedömningen av bistånd till äldre. Bland annat går det att se i det att äldre anses vara en särskild 

grupp med särskilda behov, vilket även bekräftas i lagstiftningen. Det kan tyda på en etablerad 

bild om vad åldrande och ålderdom är och innebär, vilket leder till att de upplevs vara en 

homogen grupp. I vår studie kan det likväl sägas att vi, genom att ha benämnt äldre som en 

grupp, bidrar till att reproducera och upprätthålla konstruktionen av äldre och deras behov. 

Följden är att det kan tyckas vara motsägelsefullt då vi i studien problematiserar den 

kategorisering som görs av äldre. Med hänsyn till det har vi ändå valt benämningen äldre för att 

tydliggöra vilka aktörer vi skriver om.  

Foucaults teori om disciplinering bygger även på att samhället utövar kroppslig kontroll som 

formar och nyttjar människan. Det kan ses i det att Äldrenämnden och Förvaltningsrätten i 

många fall ser de äldre och deras behov utifrån fysiska och psykiska funktioner. I resultatet har 

det visat sig att fysiska funktioner får företräde framför de psykiska. Möjligen kan det bero på att 

institutionerna ser det som någonting de kan hantera, det tillhör samhällsnormen att äldre 

förlorar sina fysiska funktioner. Äldre med bristande fysiska funktioner kan även tolkas bli mer 

beroende av samhället vilket gör dem lättare att kontrollera. Däremot går det att problematisera 

ett sådant resonemang. Bristande fysiska funktioner innebär att äldre snarare behöver dra nytta av 

samhället, än att samhället drar nytta av äldre. Utifrån Foucaults teori borde egentligen inte 

fysiska brister vara en del av ett ideal och därför inte vara eftersträvansvärd. Samtidigt kan 

normen ändå förstås utifrån Foucaults teori i form av att den finns för att avskräcka äldre och 

övriga medborgare i samhället från att bli sjuka.  

Normalisering innebär ett skapande av en modell i förhållande till ett visst syfte och att få såväl 

individer som handlingar att stämma överens med modellen. Vidare klassificeras de som har 

förmågan att anpassa sig och passa in i modellen som normala. De utanför modellen kommer att 

ses som onormala. Normalisering skulle kunna innebära att äldre gynnas av att passa in i den 

modell som skapats av Äldrenämnden, exempelvis vad det gäller passivitet, osjälvständighet och 

fysiska besvär. Vidare har resultatet visat att Äldrenämnden ofta formulerar sig på ett sådant sätt 

att den äldre ska vara nöjd med de insatser de beviljats eller de insatser den äldre redan har. I de 
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fall där den äldre hävdar någonting annat bemöts det i många fall av en form av misstro, att 

hävda något annat kan ses som att den äldre frångår modellen och därför anses vara onormal. 

Utifrån teorin kan det vidare tolkas som att Äldrenämnden och Förvaltningsrätten kategoriserar 

in äldre och deras behov, för att placera in dem efter vad som anses vara optimalt. Möjligen kan 

det bero på att institutionerna vill vara resurseffektiva men det kan också bero på en snäv bild av 

vad ålderdom är. Orsaken bakom kategoriseringen kan också handla om att institutionerna agerar 

utifrån lagar, riktlinjer och organisatoriska villkor. Möjligen gör biståndshandläggaren 

kategoriseringen för att det blir lättare att hantera bedömningen av äldre och deras behov. 

Avslutningsvis kan resultatet av det kan vara att viljan finns att se äldre utifrån deras individualitet 

men att möjligheten inte finns.  

Metoddiskussion 
Metoden vi har använt oss av utgår från Faircloughs begrepp och hans kritiska diskursanalys. Det 

har innefattat en metodisk och detaljerad analys av materialet. Faircloughs begrepp har emellanåt 

varit svåra att tolka vilket gjort att vi efter genomläsning har försökt att förenkla språket för att 

metoden skulle bli lättare att ta till sig. I och med det kunde vi säkerställda sambandet mellan 

metod och resultat. Analysen av konstruktionen av ålderdom kan även sägas ha påverkats till viss 

del av våra egna tankar om vad ålderdom är, vilket lett till ett visst återskapande av de bilderna. Vi 

nämner under kopplingen till teori att vi bland annat skriver “de äldre”, men återskapandet kan 

även ha skett på mindre medvetna sätt. Exempelvis kan det ha skett genom att vi i vår analys av 

överklaganden hade vissa förväntningar om vad de äldre hade för resonemang eller ville 

åstadkomma. Ingen är, trots allt fri från förutfattade meningar och det är svårt att helt undvika. 

Vi har i den mån vi kunnat varit objektiva i vår tolkningsprocess.  

Valet av kritisk diskursanalys har inneburit att vi har kunnat kritisera maktförhållande som finns i 

materialet och hur de verkar i samhället. Vi har genomgående kritiserat Äldrenämnden och 

Förvaltningsrättens makt över äldre, men samtidigt inte lyft särskilt många andra perspektiv på 

varför aktörerna handlar som de gör. Det gör att vi inte visat särskilt motsägelsefulla bilder utan 

snarare gått på en linje genom hela resultatet. Konsekvensen av det blir att våra tolkningar kan 

tyckas bli ensidiga. Om vi valt att göra en jämförande studie, exempelvis kompletterat med en 

intervjustudie, hade våra tolkningar möjligen varit snarlika men det hade ändå kunnat utvecklas 

till en mer nyanserad bild där flera perspektiv fick ta plats. Men syftet med en kritisk 

diskursanalys är inte att hålla den maktutövande aktören om ryggen, utan snarare att avslöja de 

maktförhållanden som föreligger.  
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Valet av undersökningsdesign har inneburit är att vi har sett till den text överklaganden består 

av.  Då överklaganden, som tidigare nämnts under metodavsnittet, endast är ett protokoll innebär 

det att det endast innehåller en sammanfattning av det som sagts under rättegången. Följaktligen 

finns därför aspekter som utelämnats och som kan ha påverkat studiens resultat. I och med att 

det är en sammanfattning har vi inte analyserat aktörernas egna ord i sin helhet. Ändå ger 

diskursanalysen av överklaganden en bild av hur aktörerna formulerar sig i den här typen av 

kontext som gör att det är möjligt att besvara studiens syfte. En kritisk diskursanalys har även 

inneburit ett fokus på ord och meningar samt i vilken kontext de förekommer. Efter flertalet 

genomgångar av materialet togs citat ut som kunde tyckas representera det som generellt förekom 

i materialet och som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Metoden gör att tolkning 

blir en central del i den processen men i och med att vi förankrade tolkningarna i teori och 

tidigare forskning menar vi att våra resultat givit ett kunskapsbidrag till fältet.   

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Det har i vår studie visat sig att okunskap kan vara en av orsakerna bakom de konstruktioner som 

skapas för äldre i bedömningen av bistånd. Exempelvis har en norm om att äldre vill bo hemma 

varit framträdande trots att resultatet visat att det troligen inte överensstämmer helt med 

verkligheten. Trots det finns mycket forskning som berör äldre. Eventuellt sker det på grund av 

att forskningen används alltför lite och att antaganden om hur äldre tros vilja leva får företräde. 

Resultat och analys indikerar ett behov av mer kunskap kring äldre och deras livssituation, vilket 

även påtalats av äldre i överklaganden. Mer kunskap om äldres omständigheter har betydelse för 

utökad delaktighet och för att handläggningen inte enbart utgår från en modell om vad ålderdom 

är.  

Studien visade även att äldres trovärdighet och anföranden inte fick samma tyngd i förhållande till 

Äldrenämnden. Istället fanns, i de flesta fall, ett krav på att andra professionella och anhöriga 

skulle intyga att det den äldre sa stämde. Frågan är varför det här förekommer. Visserligen ligger 

bevisbördan på den äldre, vilket innefattar att behov måste understrykas. Det finns 

biståndshandläggare av en anledning och det får inte bli godtyckligt när det kommer till 

biståndsbeslut. Det faktum att Förvaltningsrätten och Äldrenämnden begär anföranden eller 

intyg från andra professionella är därigenom inte konstigt. Samtidigt har studien visat att 

anföranden och intyg i många fall prioriteras men konsekvensen av det kan blir att den äldres 

trovärdighet förminskas. Det kan tyckas att den äldre borde vara den som bäst känner till och kan 

sina egna omständigheter. Vi menar därför att en implikation för socialt arbete är att öka 

beaktandet av äldres individuella behov och totala livssituation.  
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BILAGA 1 – FRÅGEBATTERI 

Nedan följer en redovisning över de frågor som ställdes vid genomgång av material.  

Utifrån kritisk diskursanalys 

1. Vilken mening fylls fenomenet med? Hur beskrivs det? 

2. Hur ser helheten ut i materialet? Vilken grammatik är det och vilka ord presenteras? Vad bidrar 

det med? Vilka typer av rubriker finns det? Finns det kopplingar till ett sammanhang och andra 

texter? Vems transitivitet (perspektiv) är det som syns? I vilken grad finns modalitet (Med vilken 

säkerhet uttrycks någonting? 

3. Var finns texten och vilka diskurser kommer till uttryck, hur förhåller sig de här diskurserna till 

varandra? Hur konstitueras de här diskurserna? 

4: I relation till samhället, vem riktar sig texten till och varför? Hur framställs olika grupper i 

samhället, vad kan det få för effekter? 

Utifrån teoretiska perspektiv 

2. Kan de diskurser som kommer till uttryck relateras till förståelse om disciplinering och 

normalisering? 

Utifrån syfte och frågeställning 

1. Vilka ordval, uttryck och helhet används för att beskriva den äldre i förhållande till bistånd?  

2. Finns det skillnad på hur den äldre beskrivs beroende på vems perspektiv 

(Förvaltningsdomstolen, äldrenämnden eller den äldre) som redovisas?  

 

 

 

 

 


