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The purpose of this study was to understand, by means of Connell’s and Hirdman’s gender 

theories, whether the older persons’ gender as well as the family situation affect the 

assessments in elderly care. Previous studies show that social workers do not consciously take 

gender into consideration, while also showing that gender is important for the assessment and 

decision. Based on the purpose, we asked the questions how are the assessments of care 

managers affected by the gender of older persons and in what way are the assessments of care 

managers affected by older persons family situation? This study was based on eight 

interviews with care managers in eldery care. The result was divided into the following two 

main themes assistance management and the older person. Connell’s and Hirdman’s gender 

theories helped us answer our main questions and analyze our result. The result showed that 

the unaware subconscious ideas of male and female, older persons’ perceptions of male and 

female as well as the elderly’s division of different chores in the household are affecting the 

care managers’ needs assessments in such a way that men and women are granted and apply 

for different assistance. Depending on who needs help in a couple, if the older person lives 

alone or with someone as well as other families’ perceptions of what the husband and wife are 

capable of doing affects the needs assessments of care managers. 

Key words: older persons, care managers, needs assessment, gender, family situation. 

Nyckelord: Äldre personer, biståndshandläggare, behovsbedömning, genus/kön, 

anhörigsituation. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Förord  

Uppsatsskrivandet har bevisligen varit en intensiv och krävande process där samarbetet har 

krävt förståelse, ödmjukhet och tillit till varandra. Trots att vi har pendlat mellan hopp och 

bristande tålamod inför arbetet är vi såhär i efterhand oerhört stolta över den process vi 

åstadkommit och den kämparglöd det har inneburit. Vi är framför allt tacksamma för att vår 

vänskap har blivit än djupare vilket vi därför främst vill tacka oss själva och varandra för 

denna givande tid och upplevelse vi erfarit men också över vår vänskap som gjort det möjligt 

att se tillbaka på denna tid med glädje. 

Vi vill sedan rikta ett stort tack till alla som på något sätt har medverkat i vår studie och gjort 

det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. Vi vill också tacka vår handledare som har 

varit vår stöttepelare under hela processen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra nära 

och kära men främst våra sambos som har bidragit med ett enormt stöd under resans gång.  

Tack! 
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1. Inledning  

I Sverige finns lagar som konstaterar att alla människor ska bedömas lika oavsett 

könstillhörighet (SFS 1974:152 1 kap. 2§ och 9§) och att par i Sverige har ett gemensamt 

hushållsansvar (SFS 1987:230). Uppsatsen handlar om hur biståndshandläggares behovs-

bedömningar mer eller mindre medvetet påverkas av den äldre personens könstillhörighet och 

anhörigsituation. Forskning om äldre har betydelse då Sverige är ett land med en hög andel 

äldre personer (Socialstyrelsen, 2016). Statistik visar att både medellivslängden och andelen 

personer som är 65 år och äldre ökar (Socialstyrelsen, 2017a). 2016 bestod cirka 20 % av 

Sveriges befolkning av äldre personer som var över 65 år, varav 1 064 412 var kvinnor och 

912 445 män (Statistiska centralbyrån, u.å.). Samtidigt syns en ökning av den andel äldre 

personer med större vård- och omsorgsbehov som får insatser i det ordinära boendet genom 

hemtjänst (Socialstyrelsen, 2017a). Ungefär 14 % (147 660 stycken) av äldre kvinnor och 9 % 

(80 963 stycken) av äldre män har en eller flera insatser från hemtjänsten (Socialstyrelsen, 

2017b).  

Den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap. 1§ rätt till bistånd. Socialtjänsten ska utföra 

jämställda behovsbedömningar och ska genom det tilldelade biståndet tillförsäkra den 

enskilde en skälig levnadsnivå oavsett exempelvis kön och anhörigsituation och iaktta 

saklighet och opartiskhet (SFS 1974:152 1 kap. 2§ och 9§).  

Trots lagar om jämlikt bemötande visar Socialstyrelsen (2008) att det finns föreställningar om 

att kvinnor och män bedöms olika av biståndshandläggare genom att män oftast beviljas 

matdistribution som första insats medan den första insatsen för kvinnor oftast gäller städning. 

Vidare spekulerar Socialstyrelsen om detta kan bero på biståndshandläggares omedvetna eller 

medvetna föreställningar och värderingar om kön. Bedömningen kan även påverkas av om 

biståndshandläggare anser att kvinnor och män har olika behov samt om äldre kvinnor och 

män framhäver eller uttrycker behoven olika (ibid.). Socialstyrelsen (2008) visar även att 

biståndshandläggares bedömningar faktiskt är lika och inte godtyckliga ur ett könsperspektiv 

men däremot menar de att mäns och kvinnors ansökningar kan skilja sig åt. Socialstyrelsen 

(2008) ställer därför frågan om biståndshandläggare verkligen behandlar kvinnor och män lika 

eller olika när de beviljar sökta insatser? Det råder därmed en situation där regeringsformen å 

ena sidan styrker att människor ska behandlas lika oavsett kön. Å andra sidan nämner 
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Socialstyrelsen att män och kvinnor faktiskt kan ha olika behov och därmed ska bedömas 

olika.  

Till skillnad från Socialstyrelsens (2008) resultat om att biståndshandläggares bedömningar 

inte är godtyckliga ur ett könsperspektiv visar forskning att kön alltid finns närvarande och 

påverkar besluten vi gör (Herz, 2012). Fäldt och Kullbergs (2012) resultat visar att 

socialarbetare verksamma inom olika områden kan komma föreslå olika insatser beroende på 

klientens könstillhörighet. Stereotypa uppfattningar beroende på klientens könstillhörighet blir 

då grund för bedömningar istället för de individuella behoven. I likhet med detta visar 

Andersson (2004) att beslut inom äldreomsorgen påverkas beroende på vem i ett 

heterosexuellt par som har hjälpbehov då förväntningar på äldre personer ser olika ut 

beroende på könstillhörighet vilket innebär att både äldres könstillhörighet samt anhörig-

situation kan inverka på de beslut som tas.  

I tidigare forskning (se följande kapitel) fann vi en kunskapslucka om hur bistånds-

handläggare inom just äldreomsorgen påverkas av äldre personers könstillhörighet samt 

anhörigsituation vid behovsbedömningen. Den tidigare forskningen om klienters köns-

tillhörighet i relation till myndighetsutövning gäller främst socialarbetare verksamma inom 

olika områden i socialt arbete förutom äldreomsorg. Biståndshandläggning och äldres 

könstillhörighet i kombination med anhörigsituation utifrån genusteori fann vi ingen 

forskning om. Då klienters könstillhörighet, enligt tidigare forskning, visat sig ha betydelse 

för socialarbetares bedömningar samt eftersom kvinnor tar störst ansvar i hemmet (Peterson & 

Häggberg, 2017) trots det gemensamma hushållsansvaret (SFS 1987:230) finner vi denna 

kombination intressant. Därför kommer vi närma oss vårt forskningsproblem utifrån Connells 

(2008; 2015) respektive Hirdmans (1988; 2001) teorier om genus eftersom vi anser att deras 

teorier lämpar sig för studien samt ger en intressant bild som skiljer sig från tidigare 

forskning. Studien har därav relevans och betydelse då den bidrar med ny kunskap som kan 

vara till nytta för yrkesverksamma biståndshandläggare samt studenter inom socialt arbete.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen syftar till att förstå samt utifrån Connells respektive Hirdmans teorier om genus 

problematisera huruvida äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation påverkar 

biståndshandläggares behovsbedömningar.   

Utifrån syftet har följande frågor formulerats:  

 Hur påverkas biståndshandläggares behovsbedömningar av äldre personers köns-

tillhörighet?  

 På vilket sätt påverkas biståndshandläggares behovsbedömningar av äldre personers 

anhörigsituation? 

1.2 Avgränsningar 

I syfte och frågeställningar utesluts andra yrkeskategorier inom svensk äldreomsorg men 

också biståndshandläggares könstillhörighet. Valet att inte studera hur biståndshandläggares 

könstillhörighet påverkar behovsbedömningen motiveras av att området skulle bli för 

omfattande och tidskrävande inom tidsramen för denna uppsats. Avgränsning mot hemtjänst 

har gjorts med anledning av att vi tror att äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation 

spelar störst roll i de behovsbedömningarna eftersom äldres omsorgsbehov oftast är mer 

omfattande vid exempelvis ansökan om särskilt boende. Ytterligare avgränsning har gjorts till 

heterosexuella par då vi inte funnit intervjupersoner som haft erfarenhet av äldre som har 

andra förhållanden. Vi har även avgränsat oss ifrån hälsoskillnader mellan äldre män och 

kvinnor.  

1.3 Bakgrund 

Nedan redogörs för socialtjänstlagen (SoL) samt statistik om aktuell kommun för att läsaren 

ska få en uppfattning om studiens sammanhang samt kontexten de intervjuade bistånds-

handläggarna befinner sig i. 

1.3.1 Socialtjänstlagen  

Kommunen har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen inom sitt område enligt social-

tjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. 1§. Socialtjänstlagen är en ramlag som innehåller 

grundläggande värderingar och riktlinjer vilket möjliggör handlings- och tolkningsutrymme 
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för handläggare att göra bedömningar baserade på enskildas behov. Biståndshandläggare 

inom kommunal äldreomsorg utreder och bedömer behov enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453). För att beviljas bistånd krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

I 1 kap. 1§ socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) beskrivs att socialtjänsten på demokratins och 

solidaritetens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ansvarar socialtjänsten även för 

att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.   

5 kap. 4 och 5§§ socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) beskriver att socialtjänstens omsorg om 

äldre ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att 

socialtjänsten ska verka för att äldre ska få den stöd och hjälp de behöver i hemmet eller under 

andra särskilda boendeformer.  

1.3.2 Aktuell kommun 

Den studerade kommunen har runt 20 000 invånare varav ungefär 25 % (ca 5000 personer) är 

äldre personer över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2016). Ungefär 10 % (ca 500 personer) av 

de äldre har någon form av hemtjänst i ordinärt boende (RKA, 2016). 

1.4 Definitioner 

Nedan definieras återkommande ord och begrepp.  

Anhörigsituation - Med anhörigsituation avses om den äldre personen bor ensam eller 

tillsammans med någon samt familj i övrigt.  

Behovsbedömning - Biståndshandläggarnas bedömningar som görs utifrån äldres individuella 

behov och som ligger till grund för beslut om insatser. 

Bistånd - Den hjälp och det stöd biståndshandläggare beviljar i form av insatser. För att 

variera texten skrivs också insats. 

Biståndshandläggare - Den person som utreder, bedömer och beslutar om bistånd till äldre 

personer. För att variera texten skrivs också handläggare.  

Genus - Socialt kön som formats av bland annat föreställningar och idéer om det biologiska 

könet.  
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Heterosexuellt par - Par som består av en man och en kvinna. Då par skrivs avses hetero-

sexuellt par. 

Kön/könstillhörighet - Människans biologiska kön. 

Äldre person - En person som är 65 år och äldre. För att variera texten skrivs också äldre. 

2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån två teman. Första temat, behovsbaserade 

bedömningar inom äldreomsorgen, beskriver hur biståndshandläggare förhåller sig till 

lagstiftning, kommunens riktlinjer samt individuella behov. Temat Stereotypa uppfattningar 

om kön behandlar hur biståndshandläggare påverkas av stereotypa föreställningar om kvinnor 

och män. Forskning som belyser hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen påverkas av 

äldres könstillhörighet och anhörigsituation har varit begränsad då forskning främst behandlat 

socialarbetare inom andra områden än äldreomsorgen. Med hjälp av tidigare forskning vill vi 

därför få fördjupad förståelse för om och hur klienters könstillhörighet och anhörigsituation 

kan inverka på behovsbedömningar inom olika områden i socialt arbete.  

I Sverige är äldreomsorgen offentligt finansierad och landet har en specifik lagstiftning som 

skiljer sig från andra länder i EU. I exempelvis Spanien och Tyskland ansvarar istället 

anhöriga för omsorgen av äldre (Stark & Regnér, 2001). Av den anledningen läggs störst 

fokus på svensk forskning för att kunna relatera i så stor utsträckning som möjligt till studiens 

kontext.  

2.1 Behovsbaserade bedömningar inom äldreomsorgen 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver i deras avhandling att äldres behov måste förstås i 

relation till individen. Samtidigt belyser de att biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

använder kommunens riktlinjer som vägledning, snarare än utgår ifrån individen, under 

handläggningsprocessen och som stöd för beslut. Andersson (2004) påpekar i sin studie att 

bedömningar som grundar sig i kommunala riktlinjer bidrar till rättssäkra bedömningar 

samtidigt som arbetssättet bidrar till att den individuella behovsprövningen åsidosätts. 

Åsidosättandet är oundvikligt då det förmodligen inte går att tillhandahålla riktlinjer som kan 

appliceras på samtliga individer då de individuella behoven skiljer sig åt (Andersson, 2004). 
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2.2 Stereotypa uppfattningar om kön 

Herz (2012) studie uppmärksammar att socialarbetare försöker upprätthålla ett ideal om 

likabehandling oavsett klientens könstillhörighet genom att exempelvis följa lagstiftning. 

Samtidigt menar han att arbetet i högsta grad påverkas av föreställningar och erfarenheter om 

kön. Herz poängterar att dessa motsättningar inte behöver finnas då det är möjligt att göra 

individuella bedömningar och samtidigt ha i åtanke att kön konstrueras. Kön, menar han, 

tenderar att åsidosättas utan vidare reflektion och när kön tas för givet ligger därför 

omedvetna föreställningar om manligt eller kvinnligt till grund för bedömningar som görs. 

Socialsekreterarna i Herz studie använder termer om att vi är män eller att vi är kvinnor vilket 

bidrar till att socialarbetare identifierar klienterna utifrån könsidentitet. Klienterna blir på så 

sätt sitt kön och bedöms utifrån sin könstillhörighet.  

Fäldt och Kullberg (2012) uppger i sin studie att socialarbetare oavsett kön tenderar att föreslå 

olika insatser beroende på klientens könstillhörighet, vilket tyder på att stereotypa 

uppfattningar om män och kvinnor blir grund för bedömningar istället för de individuella 

behoven. Även Herz (2012) presenterar resultat om att socialarbetare inom olika områden 

tenderar att tolka och värdera utefter kön. Det kan exempelvis vara föreställningar om hur 

kvinnor eller män är eller bör vara som i sin tur påverkar bedömningar och beslut.  

I likhet med Fäldt och Kullbergs (2012) resultat säger en av Anderssons (2004, s. 285) 

intervjuade biståndshandläggare att “hålla på att lära 85-åriga män sånt de aldrig nånsin har 

gjort när dom är 85, och kanske om nåt år själv inte orkar. Då lägger vi in hemtjänst istället”. 

Man värderar därmed nyttan av en insats utifrån ett långtidsperspektiv och den individuella 

situationen. Andersson (2004) argumenterar även för att frågan måste ställas hur 

bedömningen hade sett ut om det varit en kvinna som varit i behov av hjälp. Hade det varit 

lika självklart för henne att beviljas insatser som för en man i samma situation? (Andersson, 

2004). Om en man inte klarar av att tvätta får han hemtjänst om behovet inte går att tillgodose 

på annat sätt. Om kvinnor däremot förväntas klara av en sådan insats blir de kanske i mindre 

utsträckning beviljade hemtjänst (ibid.).  

I stil med Anderssons (2004) resultat ovan beskriver intervjuade kvinnor (över 75 år) i 

Krekulas (2007) studie att män oftast inte har hjälpt till med hushållssysslor tidigare och blir 

mer beroende av andra. Till skillnad från Anderssons (2004) studie behandlar Krekula (2007) 

intersektionalitet gällande ålder och kön. De intervjuade kvinnorna betonar sin kompetens och 



 

 

 

7 

 

sitt oberoende då de till skillnad från många äldre män exempelvis klarar av att städa, tvätta 

och laga mat i högre utsträckning då de många gånger alltid skött de sysslorna. Krekulas 

resonemang styrks av Antonucci och Akiyamas (1987) analyser av gifta, äldre personer i 

åldrarna 50-95 år då deras studie visar att hjälpbehövande män tenderar att förlita sig på sina 

makar medan kvinnor när de behöver får hjälp från flera olika håll då de ofta har större 

nätverk.  

Avslutningsvis diskuterar Andersson (2004) att handläggare inte medvetet tar hänsyn till kön i 

bedömningar av insatser till äldre. En förklaring kan vara att handläggare tenderar att sträva 

efter gemensamma riktlinjer för att höja rättssäkerheten. Samtidigt synliggörs det att 

handläggarna faktiskt tenderar att koppla in kön då de intervjuade handläggarna säger att det 

faktiskt finns vissa skillnader beroende på vem i ett par som har hjälpbehov (Andersson, 

2004). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Resultat från tidigare forskning visar att kommunala riktlinjer ligger till grund för hand-

läggares bedömningar och beslut samt bidrar till rättssäkra och lika bedömningar. 

Forskningen visar också att handläggare inte medvetet tar hänsyn till kön men resultat från 

studier visar att den sökandes könstillhörighet har betydelse för vilket beslut som fattas. I 

studierna framkommer exempelvis att män lättare beviljas vissa insatser såsom matlagning 

medan kvinnor förväntas klara de sysslorna i större utsträckning. 

I relation till tidigare forskning anser vi att det är av betydelse att studera huruvida äldres 

könstillhörighet samt anhörigsituation påverkar biståndshandläggares behovsbedömningar 

inom äldreomsorgen. Eftersom studien genomförs inom äldreomsorgen och tidigare forskning 

främst syftar till olika områden inom socialt arbete kan vi därför bidra med ny kunskap. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

För att särskilja oss från tidigare forskning har teorier om genus valts ut för att förstå samt 

problematisera huruvida äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation påverkar 

biståndshandläggares behovsbedömningar.  

Inledningsvis beskrivs genus enligt Connell där genus framställs som en social struktur och att 

personer inte är sitt kön utan blir det. Därefter förklaras den hegemoniska maskuliniteten där 

mannen ses som överordnad bland annat kvinnan. Avslutningsvis tas Hirdmans genussystem 

och genuskontrakt upp där mannen beskrivs som normbärare och kvinnan som underordnad, 

samt vilka föreställningar som finns om män respektive kvinnor.  

3.1 Genus enligt Connell  

Processen att bli man och kvinna brukar kallas för ett utvecklande av genusidentitet (Connell 

& Pearse, 2015). Kvinnlighet och manlighet är inte givet av naturen, men heller inte skapat av 

exempelvis sociala normer. Det är alltså människor själva som konstruerar sig som maskulina 

eller feminina när de intar en plats i genusordningen eller agerar utefter platsen de blir 

tilldelade av andra (ibid.) Genus tas för givet och vi sorterar och bedömer människor utifrån 

vår omedelbara bedömning av om personen är man eller kvinna (Connell & Pearse, 2015). På 

så sätt handlar genus om personers föreställningar om naturliga skillnader mellan män och 

kvinnor (Connell & Pearse, 2015).  

I likhet med andra sociala strukturer anses genus vara mångdimensionellt då det fokuserar på 

identitet, arbete, makt och sexualitet samtidigt. Genusmönster är emellertid inte statiska utan 

föränderliga i takt med att samhället utvecklas (Connell & Pearse, 2015). Vanligtvis syftar 

genus på den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män som har sin grund i det biologiska 

könet. Trots att det finns vissa naturliga skillnader då människokroppen är skapad för att 

utföra vissa biologiska uppgifter, som att kvinnor föder barn, har genus ingen direkt koppling 

till biologi (Connell, 2008, s. 110; Connell & Pearse, 2015). 

I likhet med resonemanget ovan menar Connell (2008) att hur vi än väljer att se på den sociala 

världen kommer vi hitta gestaltandet av genus eftersom allting, exempelvis stater och 

kulturella processer, är strukturerat utifrån genusvillkor. 
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3.1.1 Hegemonisk maskulinitet  

Connell (2008) skriver att det finns olika typer av maskuliniteter och anser att hegemonisk 

maskulinitet kan se olika ut beroende på när och vart den studeras. Till skillnad från 

resonemang om att människor själva konstruerar sig som maskulina och feminina (jmf. 

Connell & Pearse, 2015) handlar hegemoni om kulturell dominans där särskilda 

genusrelationer byggs på dominans och underordning. Män har en dominant position medan 

kvinnor ses som underordnade. Däremot existerar dominans och underordning också mellan 

olika grupper av män där exempelvis homosexuella män underordnas heterosexuella män 

(Connell, 2008). Connell (2008) skriver vidare att även heterosexuella män kan utestängas 

och bli kallade exempelvis mes, tönt och morsgris där det tydligt är feminitet som är skälet för 

den symboliska nedtryckningen. Män förverkligar däremot sällan den hegemoniska 

manligheten som är den normativa standarden men drar ändå nytta av fördelarna som finns i 

relation till kvinnors underordnade ställning (ibid.)  

Genusarrangemangen inom hegemonin bidrar till både för- och nackdelar. Ett par av dessa 

fördelar är att gifta män har stor makt i familjer, att de drar nytta av kvinnors obetalda 

hemarbete och att den heteronormativa sociala organiseringen prioriterar mäns till-

fredsställelse (jmf. Connell, 2008). Mäns aktiviteter och prestationer anses vara mer värda än 

kvinnors. Ett par nackdelar är att män inte är skyldiga att återgälda det emotionella stöd de tar 

emot från sina fruar och att de är oförmögna att tala om känslor och sårbarhet (ibid.). 

3.2 Hirdmans genussystem och genuskontrakt  

Hirdman (1988) beskriver genussystemet som en samhällelig köns- och ordningsstruktur som 

bygger på två viktiga logiker; dikotomi och hierarki. Dikotomi står för att män och kvinnor 

ska hållas isär och hierarkin står för att mannen är normbärare, att det är mannen som är 

människan och därför ses som det allmängiltiga. Särhållningen av mannen och kvinnan menar 

Hirdman bidrar till ett maktskapande i samhället. I likhet med Connells (2008) hegemoniska 

maskulinitet menar Hirdman (2001) att inom den samhälleliga könsstruktureringen och den 

hierarki som finns avses mannen som norm och representerar den idealtyp där kvinnan i 

jämförelse blir underordnad. Tanken och idén om mannen som överordnad har sedan länge 

varit aktuell i samhället. Hirdman menar därför att de är svåra att avfärda och bortse ifrån då 

de är så pass självklara i vårt samhälle (Hirdman, 2001).  
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Vidare nämner Hirdman (1988) genuskontraktet som ett oskrivet regelverk. Genuskontraktet 

finns osynligt mellan mannen och kvinnan och beskriver vad som anses typiskt manligt 

respektive kvinnligt. Huvudsakligen syftar genuskontraktet till de föreställningar om hur män 

och kvinnor ska vara mot varandra (jmf. Connell och Pearse, 2015), både i arbete och i 

relationer. Mannen bär ansvaret och står för beskyddning och försörjning medan kvinnan står 

för födandet och beroendet. Detta är den stereotypiska uppfattning som genuskontraktet 

beskriver och som tydligt tar upp hur könens olika positioner skiljer sig från varandra 

(Hirdman, 2001).  

3.3 Sammanfattning av teori 

Människor konstruerar sig själva som feminina och maskulina (Connell & Pearse, 2015). 

Genus tas för givet när människor bedömer och sorterar varandra utefter en omedelbar 

bedömning beroende på könstillhörighet (Connell & Pearse, 2015). Liknande menar Connell 

(2008) att vi hittar gestaltandet av genus överallt då den sociala världen är uppbyggd utifrån 

genusvillkor. Till skillnad från ovan resonemang om att människor själva konstruerar sig som 

maskulina och feminina handlar hegemoni om att genusrelationer byggs på dominans och 

underordning (Connell, 2008). Hegemonin bidrar till både för- och nackdelar för män och 

kvinnor. Hirdmans (1988) genussystem, likt hegemonin (jmf. Connell, 2008), är en 

samhällelig könsstruktur som bygger på dikotomi och hierarki där mannen är normbärare och 

kvinnan underordnad. Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt beskriver vad som anses typiskt 

manligt respektive kvinnligt och syftar huvudsakligen till föreställningar om hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra (jmf. Connell och Pearse, 2015). Mannen står, enligt Hirdman 

(1988; 2001), för beskydd och försörjning medan kvinnan står för födandet och beroendet. 

  



 

 

 

11 

 

4. Metod 

Nedan presenteras studiens genomförande. Initialt redogörs för hermeneutiken som veten-

skapsteoretisk ansats vilket följs av en presentation av vår förförståelse och hur den kan ses 

som styrka respektive svaghet. Därefter behandlas kvalitativ metod och intervju, urval, 

urvalsinformation samt tillvägagångssätt. Under tillvägagångssätt redogörs för intervjuernas 

genomförande, sökning av litteratur och tidigare forskning samt bearbetning av empiri. 

Avslutningsvis beskrivs inbördes arbetsfördelning, etiska överväganden samt validitet och 

reliabilitet och hur det beaktats i studien. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom vi vill förstå huruvida äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation påverkar 

biståndshandläggarnas behovsbedömningar utgick studien från en hermeneutisk ansats då 

dess främsta syfte är förståelse och tolkning (Thomassen, 2007). Inom hermeneutiken uppstår 

vetenskaplig kunskap i samspelet mellan forskaren och det studerade (Thurén, 2000). Den 

hermeneutiska forskningsansatsen syftar till att genom tolkning uppnå djupare förståelse om 

den värld människan lever i (Thomassen, 2007). Genom att försöka förstå och sätta 

intervjupersonernas beskrivning av sin verklighet i centrum försökte vi därför uppnå 

förståelse. Thomassen (2007) menar att den historiska och sociala verklighet som vi försöker 

förstå är något vi själva är en del av. Forskarrollen i hermeneutiska studier är av öppen, 

engagerad och subjektiv karaktär (Patel & Davidson, 2011). En intuitiv förståelse kan 

forskare närma sig först när den bortser ifrån förutfattade meningar (Thomassen, 2007). 

Thomassen (2007) belyser vikten av att, som forskare, vara medveten om att förförståelsen 

kan påverka forskningsprocessen samt de tolkningar som görs. Som vi beskriver och 

diskuterar nedan har vi inte försökt tränga undan förförståelsen vilket kan ses som 

problematiskt (jmf. Thomassen, 2007). Vår inställning har varit att föra ständiga diskussioner 

om förförståelsen för att inte låta oss påverkas alltför mycket vid bearbetning och analys av 

vårt material.  

4.1.1 Förförståelse 

Gilje och Grimen (2007) beskriver hermeneutikens grundtanke som att vi aldrig möter 

världen fördomsfritt och att förståelse uppnås mot vår egen bakgrund. Liknande skriver 

Thomsson (2010) att förförståelsen är densamma som våra medvetna och omedvetna 
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fördomar. Som nämnt ovan, belyser Thomassen (2007) att det är viktigt att ha en medvetenhet 

om att förförståelsen kan påverka forskningsprocessen och de tolkningar som görs. Vi har 

arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen samt har erfarenhet av biståndshandläggning 

från arbete samt verksamhetsförlagd utbildning vilket bidragit till vår förförståelse där vi tror 

att äldres könstillhörighet samt anhörigsituation påverkar behovsbedömningen. En styrka med 

vår förförståelse är att vi har haft kännedom om hur en handläggningsprocess går till. 

Samtidigt kan förförståelsen ses som en svaghet om våra tidigare upplevelser och erfarenheter 

hade styrt vår studie i en viss riktning. För att motverka detta har vi under arbetets gång 

ständigt fört diskussioner och varit medvetna om vår förförståelse och vårt antagande. 

Förförståelsen hjälpte oss nå kunskap och förståelse vilket motiverar att vi inte försökte tränga 

undan den helt.  

Förståelse- och tolkningsstudier, som denna, brukar röra sig om kvalitativa studier då syftet 

alltid bygger på tolkning och förståelse av olika upplevda och konkreta sammanhang 

(Thomassen, 2007).  

4.2 Kvalitativ metod och intervju 

Valet av kvalitativ metod styrdes av den hermeneutiska ansatsen men också av vad som 

passade bäst för att besvara syfte och forskningsfrågor (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997). Kvalitativ metod syftar till ökad förståelse av samhället och hur människor, grupper 

och institutioner i det handlar och påverkar varandra (ibid.). Genom hermeneutikens principer 

fokuserar kvalitativ metod på forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som 

träder fram (ibid.). Liknande menar Bryman (2011) samt Ahrne och Svensson (2015) att 

kvalitativ forskning ger forskaren möjlighet att förstå människors individuella perspektiv då 

den innebär ett tolkande synsätt som riktar in sig på ord och hur den sociala verkligheten 

uppfattas och tolkas av individen. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) menar att 

kvalitativa metoder kan visa en helhetsbild som möjliggör ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. Då empirin grundade sig i relativt få intervjupersoner och 

uppsatsen syftar till förståelse och tolkning av biståndshandläggarna ansågs att en kvalitativ 

metod med hermeneutisk utgångspunkt passar studien. 

För att samla in empiri genomfördes semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna var 

öppna och tematiserade efter personligt/bakgrund, behovsbedömningar, den äldre personens 

könstillhörighet, den äldre personens anhörigsituation samt övrigt. De semistrukturerade 



 

 

 

13 

 

intervjuerna med öppna frågor och följdfrågor gav möjlighet till djupare förståelse. 

Intervjupersonerna gavs utrymme att svara fritt och utveckla sina svar samtidigt som 

intervjumetoden gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa resonemanget (jmf. 

Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Vanligt förekommande följdfrågor under 

intervjuerna var “på vilket sätt” och “kan du ge något exempel?”. Bryman (1997) menar att 

kvalitativa intervjuer möjliggör undersökning av den sociala verkligheten utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Genom att försöka sätta oss in i intervjupersonernas situation 

och förståelse försökte vi se fenomenet inifrån (jmf. Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Kvalitativa intervjuer möjliggjorde sålunda en djupare förståelse och mer nyanserad bild av 

forskningsområdet då vi undersökte biståndshandläggningen utifrån intervjupersonernas 

uppfattning av den. För att nå intervjupersonernas perspektiv var det viktigt att de kände sig 

trygga och kunniga för att vilja dela med sig av sina berättelser (jmf. Miller & Glassner, 

2016), vilket vi försökte uppnå genom ärlighet och tydlighet om att vi inte var där för att 

döma dem.  

4.3 Urval  

En hermeneutisk, kvalitativ studie har inte statistisk generaliserbarhet och representativitet 

som huvudsyfte då kvalitativa studier, som nämnt ovan, istället syftar till djupare förståelse 

(Becker, 2008; Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Valet av undersökningspersoner är 

likväl avgörande och betydelsefullt i kvalitativ forskning eftersom det påverkar studiens 

giltighet. Fel undersökningspersoner kan bidra till att studien inte blir korrekt i relation till 

utgångspunkten (ibid.). En grundläggande princip är att urvalet inte får vara för stort eftersom 

både genomförandet och bearbetningen är tidskrävande. Samtidigt krävs det att urvalsgruppen 

bidrar med ett underlag av kvalitet som möjliggör tolkning och analys (Dalen, 2015). Valet av 

intervjupersoner för denna studie styrdes av ett selektivt urval då intervjupersonerna valdes ut 

efter vilka som förmodades inneha specifika kunskaper om och vara lämpliga för det 

studerade ämnet (jmf. David & Sutton, 2016). Praktikfältet kan uppfattas vara mättat, vilket 

kan göra det svårt att hitta urvalsgrupper som bidrar till ett variationsrikt underlag (Dalen, 

2015). Även tillgängligheten av intervjupersoner begränsade urvalet och påverkade vilken 

kommun studien genomfördes i.  

Studiens syfte och frågeställningar utgår ifrån biståndshandläggare inom äldreomsorgen varpå 

detta var ett urvalskriterium när intervjupersoner valdes. Ambitionen var att selektivt välja ut 
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en kommun med åtta biståndshandläggare. Som första steg kontaktades bistånds-

handläggarnas enhetschef i den valda kommunen med förhoppning om att finna intervju-

personer som ville medverka. Någon specifik fördelning av ålder och könstillhörighet hos 

intervjupersonerna beaktades inte vid urvalet då vi förstod att det kunde vara svårt att finna 

intervjupersoner som kunde delta. Vi är medvetna om att urvalsgruppen i en kommun 

möjligtvis inte bidrar med olika dimensioner. Det begränsade urvalet kan däremot motiveras 

av att studien är kvalitativ varav den inte huvudsakligen syftar till generaliseringar och 

representativitet (jmf. Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

4.3.1 Urvalsinformation 

I relation till konfidentialitetskravet (se 4.6 etiska överväganden), görs här en sammanfattande 

bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna för att försvåra identifikation. Intervjupersonerna 

är kvinnor i åldrarna 23-59 år. Samtliga åtta intervjupersoner har socionomexamen och 

handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen. Några av biståndshandläggarna har läst kurser om 

bland annat äldres livsvillkor och ledarskapsutbildningar. Deras erfarenhet av bistånds-

handläggning varierar mellan nio månader till fem år. Intervjupersonerna har fått fingerade 

namn och kommer hädanefter refereras till som Maria, Eva, Margareta, Sofia, Emma, 

Katarina, Anna och Stina. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Nedan redogörs för intervjuernas genomförande där vi beskriver hur intervjupersoner hittades 

samt hur intervjuerna genomfördes. I sökning av litteratur och tidigare forskning redogörs för 

hur referenser valdes ut samt vilka sökord som användes. Bearbetning av empiri behandlar 

kodning och transkribering av insamlad empiri. 

4.4.1 Intervjuernas genomförande 

Biståndshandläggarnas enhetschef i den aktuella kommunen kontaktades och vi presenterade 

oss samt vår uppsats. Därefter skickades informationsbrevet (Bilaga A) till enhetschefen som 

gav det vidare till biståndshandläggarna. Enhetschefen gav oss kontaktuppgifter till de 

biståndshandläggare som ville delta så att vi kunde boka intervjuer med dem.  

I början av intervjuerna presenterade vi oss och gick igenom informationsbrevet (Bilaga A) 

för att säkerställa att de förstått studiens syfte och var medvetna om rätten till att avbryta. För 
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varje intervjuperson förklarade vi uppsatsens avgränsning till hemtjänstinsatser samt hur 

könstillhörighet och anhörigsituation definieras för att minimera risken för missförstånd (jmf. 

Thomsson, 2010). Intervjupersonerna berättade innan intervjuerna att de var nervösa men för 

att intervjun skulle bli lyckad och de skulle känna sig bekväma svarade vi att vi också var det 

men att vi bara ville föra en öppen dialog utan avsikter att döma rätt eller fel i deras arbetssätt 

(jmf. David & Sutton, 2016).  

Intervjuerna höll vi tillsammans för att stödja varandra i rollen som intervjuare. Thomsson 

(2010) skriver emellertid att det kan vara en nackdel att hålla intervjuer tillsammans eftersom 

man då kanske avbryter och påverkar varandras tankar och frågor. Tron att den andra 

uppfattat något kan bidra till att relevanta följdfrågor möjligtvis utesluts. Svårigheten med att 

avbryta varandra märkte vi under intervjuerna vilket hanterades genom att skriva upp tankar 

och följdfrågor som uppkom för att kunna ställa följdfrågan när tillfälle gavs. Att vara två 

intervjuare tror vi dock underlättade då båda kunde uppmärksamma vad som sades i 

intervjuerna. På så vis kompletterade vi varandra och fick två tolkningar och förståelser av 

sammanhanget och det intervjupersonerna förmedlade (jmf. Thomsson, 2010).  

4.4.2 Sökning av litteratur och tidigare forskning 

För att finna litteratur användes obligatorisk samt tidigare kurslitteratur från socionom-

programmet. Utifrån den hittades fler relevanta referenser på biblioteket. I sökandet efter 

tidigare forskning användes sökorden elderly, assessment, social work, social workers, 

gender, family situation, female, male i sökprogrammen Social services abstracts och Libris. 

Det var dock svårt att hitta relevant forskning om biståndshandläggning i kombination med 

äldres könstillhörighet samt anhörigsituation inom just äldreomsorgen vilket medförde att 

sökningen utökades till att inte enbart fokusera på behovsbedömningen av just äldre. För att 

finna ytterligare forskning gicks även referenserna igenom på forskningen vi funnit. 

Forskningen som slutligen användes behandlar handläggning av ärenden i relation till 

klienters könstillhörighet samt anhörigsituation. Då samtliga intervjupersoner nämnde 

kommunala riktlinjer valdes även forskning om det.  

4.4.3 Bearbetning av empiri 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades ljudinspelningarna för att underlätta 

kodning och analys. Genom kodningen framträdde mönster och samband vilket möjliggjorde 

vidare analys (jmf. Jönson, 2010). Enligt Jönson (2010) innebär kodning att koder skapas för 
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lika intervjuprat istället för att jämföra varje intervjusvar på varje fråga. Kodningen blir 

därför, enligt Jönson (2010), en del av analysen och tolkningen av empirin. Analysarbetet och 

den hermeneutiska tolkningen, som studien utgår ifrån, började således samtidigt som 

kodningen av insamlad empiri startade.  

För att koda empirin hittades, ströks under och antecknades sammanfattande ord i marginalen 

på varje transkribering för sig. Efter intervjuerna gåtts igenom för sig skapades en bild av 

helheten och vilka likheter samt skillnader som fanns mellan intervjuerna. Helhetsbilden 

gjorde att vi därefter kunde gå tillbaka till varje enskild intervju och särskilja mönster och 

samband på en fördjupad nivå då varje intervju sattes i relation till helheten. Temana växte 

fram genom att intervjucitat om samma sak samlades under en rubrik, exempelvis om hur 

intervjupersonerna berättade att de gör behovsbedömningar. När alla intervjupersoners 

uttalande lades ihop kunde vi gå igenom intervju för intervju för att sedan jämföra med 

helheten återigen. Därigenom började vi således analysera varje enskild intervju (delen) och 

jämföra den med den totala empirin (helheten) för att sedan gå tillbaka till delen igen. Genom 

arbetssättet speglades studiens hermeneutiska ansats där förståelse uppnåddes genom att 

pendla mellan del och helhet (jmf. Thomassen). För att förhålla oss till syfte och 

frågeställningar växte sex underteman fram. Bland dem hittades två övergripande teman: 

biståndshandläggning samt den äldre. Första temat innehåller undertemana lagstiftning, 

riktlinjer och individuella behov samt medvetenhet och reflektion på arbetsplatsen och 

behandlar i huvudsak biståndshandläggares yrkesroll. Temat den äldre innehåller under-

temana äldres roller, när partnern blir sjuk, gemensamt hushållsansvar samt anhöriga och 

handlar mer om äldres påverkan på biståndshandläggarnas behovsbedömningar. Resultatet i 

temat biståndshandläggning genomsyrade samtliga intervjuer varav temat om den äldre 

därför inte kan presenteras utan temat om biståndshandläggning då de förhåller sig till och 

påverkar varandra i biståndshandläggarnas arbete.  

4.5 Inbördes arbetsfördelning 

Arbetet med uppsatsen var ett gemensamt projekt där vi övervägande diskuterade fram 

delarna tillsammans. Diskussioner och samspel ledde till nya, spännande aspekter varav vi 

valde att dra nytta av detta under skrivandet. Tidigare forskning letade vi däremot i huvudsak 

upp var för sig för att sedan gå igenom och bygga upp avsnittet tillsammans. Av tidsskäl 

delade vi också upp transkriberingarna till hälften vardera för att sedan gå igenom materialet 
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tillsammans. De gånger vi arbetat med uppsatsen åtskilt läste och kommenterade vi varandras 

delar så att båda skulle vara välbekanta med och delaktiga i hela uppsatsen. Arbetssättet tog 

möjligtvis längre tid än om vi delat upp fler delar mellan oss men samtidigt underlättade det 

skapandet av en röd tråd och ett enhetligt språk. 

4.6 Etiska överväganden  

Inför forskningsstudier som avser människor och biologiskt material från människor ska 

forskaren ta hänsyn till lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). I 3-4§§ samma lag beskrivs vilken forskning som omfattas av lagen. 

Vetenskapliga högskolearbeten på grund- eller avancerad nivå är dock enligt 2§ samma lag 

undantagna dessa bestämmelser. För att skydda forskningsdeltagare från skada och kränkning 

var det även för vår studie viktigt att göra etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2011). De 

fyra grundläggande etiska krav som forskare alltid ska beakta vid forskningsundersökningar 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och 

kallas gemensamt för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2008). Nedan framställs hur 

dessa etiska krav beaktades. 

Informationskravet innebär att forskaren delger intervjupersonerna relevant och korrekt 

information som är av betydelse för deras medverkan (Daneback & Månsson, 2008). I de fall 

då resultatet kan påverkas negativt om informationen lämnas ut i förhand kan forskaren lämna 

ut informationen i efterhand (ibid.) Ett övervägande av studiens nytta i förhållande till 

individskyddskravet har således varit nödvändigt då vi har varit medvetna om att 

intervjupersonernas kännedom om att frågorna till dem handlar om genus kan ge mindre 

spontana och ärliga svar vid intervjutillfället. Övervägandet innebär att individens rätt till 

skydd mot skada och kränkning, i detta fall att vi undanhåller genusperspektivet innan 

intervjutillfällena och att intervjupersonerna känner sig vilseledda, vägs mot forsknings-

resultatets nytta (Vetenskapsrådet, 2011). Ett sådant övervägande föranledde denna studie där 

beslutet föll på att genom informationsbrevet delge intervjupersonerna studiens syfte trots att 

det kunde påverka hur intervjupersonerna svarade, vilket i sin tur kunde påverka studiens 

resultat negativt genom att inte svara ärligt på intervjufrågorna. Intervjupersonerna kunde 

genom att delges studiens syfte i förväg bli medvetna om forskningsämnet vilket kunde bidra 

till utförligare svar då de annars kanske inte haft så mycket tankar om forskningsämnet. Vi är 

medvetna om att detta var ett etiskt övervägande av individskyddskravet i relation till 
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kunskapskravet men valde slutligen att lita på att intervjupersonerna ville föra en öppen dialog 

med oss. Genom informationsbrevet (Bilaga A) samt muntligt vid intervjuerna delgavs 

intervjupersonerna studiens syfte, vilka vi är, att deltagandet var frivilligt och att de närhelst 

kunde avbryta samt att studien kommer publiceras på Diva portal. Informationskravet 

uppfylldes således.    

Samtyckeskravet innebär att deltagandet i undersökningen ska vara frivilligt samt att det ska 

vara möjligt för intervjupersonerna att avsluta deltagandet när de önskar utan att det ska 

medföra negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2008). Efter intervjupersonerna 

läst informationsbrevet tog de ställning till om de ville delta i studien och blev informerade 

om att de kunde avsluta deltagandet när de ville. Informationen upprepades vid intervju-

tillfället och intervjupersonerna samtyckte till att delta i studien varav samtyckeskravet 

uppfylldes. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skyddar intervjupersonernas identiteter så att de 

inte kan urskiljas samt att denna information inte lämnas till obehöriga (Patel & Davidson, 

2011). För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet och försvåra identifikation gjorde vi en 

sammanfattande bakgrundsbeskrivning med fingerade namn under 4.3.1 urvalsinformation 

istället för att beskriva dem enskilt. Vid de tillfällena empirin var så detaljrik att någon 

intervjuperson skulle kunna identifieras togs typiska uttryck bort för att minska 

identifikationsrisken (jmf. Vetenskapsrådet, 2008). 

Nyttjandekravet innebär att obehöriga inte får ta del av insamlad empiri samt att det inte får 

användas i andra syften än forskningsändamålet (Daneback & Månsson, 2008; 

Vetenskapsrådet, 2008). För att beakta nyttjandekravet har insamlad empiri inte delgivits 

obehöriga, och förvarats säkert.  

4.7 Validitet och reliabilitet  

Forskningsundersökningars kvalitet beskrivs genom validitet och reliabilitet där det är viktigt 

att forskningen är pålitlig och att insamlat material kan användas (Harboe, 2013). Det är 

viktigt att forskarens upplevelser är trovärdiga och att informationen forskaren tar emot är så 

giltig som möjligt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Datans kvalitet kan däremot inte 

bedömas generellt utan måste bedömas i relation till vad den avser besvara (Grønmo, 2004). 
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Validitet handlar om hur giltig den insamlade empirin är i förhållande till studiens 

problemformulering, det vill säga hur pass bra verkligheten och empirin stämmer överens 

(David & Sutton, 2016). Grønmo, (2004) skriver att hög validitet uppnås när insamlad empiri 

är relevant och kan besvara forskningsfrågan. Studien innefattar åtta intervjupersoner, vilket 

begränsade möjligheten till generalisering utifrån resultatet vilket inte ansågs som ett 

betydande problem eftersom uppsatsen syftade till att gå på djupet och inte bredden (jmf. 

Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Reliabilitet beskriver den insamlade datans 

tillförlitlighet och om metoden är konsekvent, det vill säga om samma resultat skulle uppstå 

genom samma undersökningar vid andra tillfällen (May, 2013). Detta är problematiskt att 

mäta i kvalitativa undersökningar eftersom många undersökningar som undersöker sociala 

fenomen är komplexa då de är beroende av vart det studeras och av vem. Det är alltså svårt att 

genomföra undersökningar exakt likadant flera gånger (Grønmo, 2004). Reliabiliteten är 

således hög om den insamlade empirin är pålitlig (ibid.). För att uppnå hög reliabilitet 

frågades intervjupersonerna under intervjuerna om våra tolkningar stämmer och ifall de kunde 

accepteras. Vikten av att ställa rätt intervjufrågor är också betydelsefullt för studiens 

reliabilitet varav vi försökte förhålla oss till våra forskningsfrågor angående utformningen av 

intervjuguiden (Bilaga B). Exempelvis ställdes intervjufrågor om hur biståndshandläggarna 

tänker kring äldres könstillhörighet samt anhörigsituation i relation till biståndshandläggning.  

5. Resultat och analys 

Med hjälp av valda teorier om genus samt tidigare forskning presenteras och analyseras 

resultatet utifrån två övergripande teman där det första är biståndshandläggning. Där beskrivs 

och analyseras lagstiftning, riktlinjer och individuella behov samt medvetenhet och reflektion 

på arbetsplatsen. Undertemana tar upp utgångspunkter som huvudsakligen behandlar 

biståndshandläggarnas yrkesroll vilket bidragit till att de finns under ett gemensamt 

huvudtema. Vad som framkommer i första huvudtemat biståndshandläggning var inte något 

vi hade för avsikt att studera men genomsyrade samtliga intervjuer. Temat den äldre kunde 

därför inte finnas utan temat biståndshandläggning då lagstiftning, riktlinjer, individuella 

behov samt medvetenhet och reflektion på arbetsplatsen förhåller sig till och påverkar 

biståndshandläggarnas behovsbedömningar. I huvudtemat den äldre presenteras resultat och 

analys av äldres roller, när partnern blir sjuk, det gemensamma hushållsansvaret samt 



 

 

 

20 

 

anhöriga. Undertemana behandlar den äldre i relation till biståndshandläggning och berör 

äldres könstillhörighet samt anhörigsituationen. 

5.1 Biståndshandläggning 

Nedan i undertemana lagstiftning, riktlinjer och individuella behov samt medvetenhet och 

reflektion på arbetsplatsen redogörs för utgångspunkter som huvudsakligen behandlar 

biståndshandläggarnas yrkesroll. Slutligen analyseras huvudtemat biståndshandläggning. 

5.1.1 Lagstiftning, riktlinjer och individuella behov  

Sofia och Margareta berättade att de “vill tro” att de endast tittar på äldres enskilda behov och 

inte gör skillnad i deras behovsbedömningar beroende på äldres könstillhörighet. Sofia 

motiverade detta genom att berätta att det måste finnas ett underlag för att bevilja eller avslå 

en ansökan och att behovet ska “preciseras” i behovsbedömningen. Äldres könstillhörighet 

“gör därför inte någon skillnad” förklarade hon. Hon berättade också att när en man aldrig har 

behövt utföra en syssla beviljas han hjälp med den. Sofia poängterade att “det hade varit 

intressant att se” vad beviljade insatser beror på, vad det är som gör att äldre har behov, “är 

det okunskap eller att behov verkligen finns?”.  

Samtliga intervjupersoner betonade att det är den enskildes individuella behov som ska stå i 

centrum oavsett könstillhörighet och anhörigas synpunkter. Allihop sade även att de 

kommunala riktlinjerna används som en “röd tråd” i arbetet men att de har handlingsutrymme 

att frångå dem vid behov. Därför tolkar vi det som att det är individuella behov som styr 

behovsbedömningarna men att riktlinjer används som vägledning. Eva berättade att i rollen 

som biståndshandläggare försöker hon att inte ta hänsyn till sin “privata person” då de måste 

följa lagstiftning som tydliggör att behovsbedömningar ska vara lika oberoende av ålder och 

kön. Resonemanget ovan om samtligas uttalanden om att det är individuella behov som styr 

tydliggörs genom Margaretas citat: “jag upplever inte att det [könstillhörighet] är något som 

jag tar hänsyn till i mina bedömningar för det är ju så inkört hos oss att man tittar på behov 

och ingenting annat”. 

Eva sade att de “beviljar 95 %” av de ansökningar som inkommer eftersom när äldre väl 

ansöker om insatser så är det oftast “självklart” att behov föreligger. Hjälpbehovet anmärkte 

hon, har inte något att göra med äldres könstillhörighet och att det därför kan vara svårt att se 

skillnad i behovsbedömningar beroende på om det är män eller kvinnor som ansöker. Vi 
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tolkar det som att Eva menar att biståndshandläggarnas behovsbedömningar därför inte 

påverkas av äldres könstillhörighet. De skillnader som råder mellan vilka sysslor män och 

kvinnor ansvarar för och ansöker om, antydde Margareta beror på den äldres egen syn snarare 

än biståndshandläggarnas. Enligt henne är det äldre som oftast anser att kvinnor ska utföra 

vissa sysslor snarare än att biståndshandläggaren gör den skillnaden. Tolkningen vi gör av 

ovanstående uttalanden är att handläggarna inte anser att de själva ser och gör skillnader 

beroende på äldres könstillhörighet. De upplever snarare att det är äldres uppfattningar om 

vad kvinnor och män ska göra som i sin tur kan påverka behovsbedömningen genom att män 

och kvinnor ansöker om olika insatser. Det senare uttalandet överensstämmer med Evas 

utsaga om att hon inte tycker att det “spelar någon roll” om det är en man eller kvinna som 

ansöker om en insats men att “bilden de äldre har av sig själva” avgör vilken hjälp de ansöker 

om eller inte. För att visa detta förhållande har vi valt nedanstående citat. 

Så när vi får in ansökningar så är det ofta ganska självklara saker, "det är självklart att 

du behöver ha hjälp med det här, det borde du haft för länge sedan men vad bra att du 

ansöker nu". Och då påverkar det som sagt inte alls om man är kvinna eller man utan 

det är ju deras tröskel eller deras känsla av behov. Men i avslagen, visst, där behöver 

man ju ha det med sig, ålder och kön och allt det här, absolut. (Eva)  

Vi tolkar detta som att när äldre väl ansöker om hjälp beror det inte på deras könstillhörighet 

om de beviljas insatser eller ej då det oftast inte finns några tvivel om att behov föreligger. 

Vidare tolkar vi det som att Eva menar att när äldre ansöker om insatser spelar köns-

tillhörigheten ingen roll, för de beviljar nästan allt. När biståndshandläggarna gör avslag blir 

könstillhörigheten däremot intressant att studera.  

Biståndshandläggarna berättade att trots att de använder kommunala riktlinjer som vägledning 

och att deras behovsbedömningar ska utgå ifrån det individuella behovet så känner de sig ofta 

“styrda av riktlinjerna”. Många av intervjupersonerna berättade däremot att kommunens 

riktlinjer finns för att behovsbedömningarna ska bli så lika varandra som möjligt. De 

berättade att vad äldre beviljas ska ju inte bero på vem som handlägger ärendet.  

Även om biståndshandläggarna till viss del påverkas av äldres könstillhörighet i den mening 

att äldre kan ansöka om olika insatser beroende på könstillhörigheten sade de också att de inte 

pratar om detta särskilt mycket på arbetsplatsen vilket presenteras nedan. 
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5.1.2 Medvetenhet och reflektion på arbetsplatsen  

Sammantaget har de flesta intervjupersonerna sagt att de inte medvetet tänker på äldres 

könstillhörighet i behovsbedömningarna men att påverkan kanske kan ske omedvetet, vilket 

tydliggörs av följande citat.  

Det kanske det [könstillhörighet] gör omedvetet. Jag försöker alltid att se på personen 

som en person, inte en man eller kvinna utan ja, hur har du det och vad behöver du för 

hjälp och hur mår du. Jag försöker verkligen göra det men undermedvetet kanske jag 

ändå speglas av manligt och kvinnligt. (Katarina) 

Katarinas resonemang beskriver att biståndshandläggares behovsbedömningar undermedvetet 

kan påverkas av äldres könstillhörighet trots att de medvetet försöker se till person oavsett 

kön. Vid följdfrågan om hur de tänker sig att tankarna om könstillhörighetens betydelse kan 

ske omedvetet svarade Katarina att de är gamla föreställningar som sitter kvar och påverkar. 

Hon berättade att hon “verkligen försöker” utgå ifrån personens behov men att hon ändå 

ibland kunde ha tankar om att personen kanske behöver hjälp med fler insatser på grund av 

vilket kön personen “tillhör”. Anna sade att hon tänker på könstillhörighet och att det skiljer 

sig mellan manligt och kvinnligt då kvinnor “gärna vill” klara av att exempelvis städa själv då 

de alltid gjort det. 

Eva sade att hon tror att det hade varit bra att “spela in sig själv” för att ta reda på om hon 

omedvetet gör skillnad i behovsbedömningar beroende på om den sökande är en man eller 

kvinna. Hon sade “Men ibland skulle man behöva spela in sig och lyssna på sig för det kanske 

vi gör mellan raderna men aldrig reflekterat över det i alla fall“. Samtidigt sade Eva också att 

det är bra att reflektera kring allt man gör men att “man inte får tänka för mycket kring 

genus”, eftersom det då kan påverka mer än om man inte har det i åtanke. Även Margareta 

berättade att hon tror att deras behovsbedömningar snarare skulle bli mer ojämlika om de 

specifikt började tänka på äldres könstillhörighet och att man då skulle falla in i “typiska 

könsroller”. Detta tydliggörs med följande citat. 

Jag tänker såhär att man ska vara, man ska reflektera kring allt man gör och det här är 

en jätteviktig sak att fundera på kring genus. Men det får inte bli för stor sak heller för 

till slut så går man och tänker på det och så påverkar det en mer än om man inte hade 

tänkt på det. (Eva) 
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Vi tolkar det som att Eva menar att genus i behovsbedömningar kan påverka mer om man har 

det i åtanke. Även Emma tog upp att det kan vara bra att inte ha könstillhörighet i åtanke i 

sina behovsbedömningar eftersom man då inte särskiljer män och kvinnor. Samtidigt sade 

Maria att det är viktigt att som biståndshandläggare ändå vara medveten om hur äldres 

könstillhörighet kan påverka behovsbedömningen och att man därför verkligen tänker på att 

det är den enskildes behov som ska utredas snarare än att utgå ifrån personens köns-

tillhörighet. En negativ konsekvens som Emma och Stina tog upp om att inte prata om 

könstillhörighet kan vara att man faktiskt fokuserar på äldres könstillhörighet i behov-

sbedömningen utan att bli medveten om det. De sade vidare att man kanske kan “råka vara 

snällare” och bevilja serviceinsatser till män för att man tänker att de inte har tillräckligt med 

kunskap och erfarenheter.  

Precis som Anna, berättade även Maria att hon reflekterar över äldres könstillhörighet “lite då 

och då” och att hon pratar med sina kollegor om hur behovsbedömningen ska ske med hänsyn 

till äldres könstillhörighet. Under samma intervju med Maria sade hon däremot också att de 

inte pratar om äldres könstillhörighet och dess betydelse på arbetsplatsen. Även Stina och 

Emma nämnde att de nästan inte alls pratar om könstillhörighet på arbetsplatsen. Trots att 

Stina och Emma sade att de nästan aldrig pratar om äldres könstillhörighet nämnde Sofia att 

de ibland diskuterar det på arbetsplatsen. Margareta nämnde däremot att med kollegorna kan 

det förekomma diskussioner om hur man ställer sig när en man saknar kunskap om vissa 

göromål, vilket hon sade är det enda de pratar om när det kommer till äldres könstillhörighet. 

5.1.3 Analys av huvudtema “Biståndshandläggning”  

I undertemat lagstiftning, riktlinjer och individuella behov beskrev Margareta att hon inte 

upplever sig medvetet ta hänsyn till äldres könstillhörighet i sina behovsbedömningar då de 

individuella behoven är det som styr. Detta kan förstås som att genus tas för givet (jmf. 

Connell & Pearse, 2015) då Margareta inte har könstillhörigheten i åtanke fastän människor 

sorterar och bedömer varandra utifrån könstillhörighet. Enligt Connell (2008) kan inte kön 

bortses från då den sociala världen är strukturerad utifrån genus. Därför tolkar vi det som att 

även om Margareta upplever att hon inte medvetet tar hänsyn till könstillhörigheten så 

påverkar det ändå hennes behovsbedömningar. I motsats till Connells (2008) tankar om att 

den sociala världen är strukturerad utifrån genusvillkor, ansåg Eva, att den äldres hjälpbehov 

var könsneutralt. Hon sade att hon inte ser några skillnader i behovsbedömningen beroende på 

om en man eller kvinna ansöker. Vi tolkar det som att Eva menar att biståndshandläggarnas 
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behovsbedömningar därför inte påverkas av äldres könstillhörighet. Ett sådant resonemang 

skulle, enligt Connell (2008), inte vara möjligt eftersom det inte går att förstå och se den 

sociala världen könsneutralt. Med hjälp av Connell (2008) förstår vi det som att Evas 

behovsbedömningar påverkas av genus eftersom den sociala världen inte är könsneutral. 

Enligt Margareta och Eva råder det skillnader mellan vilka sysslor män respektive kvinnor 

ansöker om, och att det snarare beror på äldres egen syn än biståndshandläggarnas, vilket i sin 

tur påverkar behovsbedömningen. Connell och Pearse (2015) menar att det inte är ett 

förutbestämt tillstånd att vara man eller kvinna utan att människor själva konstruerar sig 

utifrån sin könstillhörighet när de intar en plats i genusordningen eller agerar utifrån platsen 

de blir tilldelade. Därför tolkar vi det som att det i många fall är de äldre själva som skiljer på 

män och kvinnors ansvarsuppdelning beroende på deras föreställningar snarare än att det är 

biståndshandläggarna. Samtidigt kan inte biståndshandläggarna vara könsneutrala eftersom 

Connell (2008) menar att allt är strukturerat efter genus. Trots att biståndshandläggarna säger 

att de inte medvetet påverkas av äldres könstillhörighet då de säger att det är de äldre som gör 

skillnaderna, tolkar vi det utifrån Connell att biståndshandläggarna därför påverkas av sina 

omedvetna föreställningar om manlig och kvinnlig ansvarsuppdelning.  

Samtliga intervjupersoner beskrev att de oftast känner sig styrda av kommunens riktlinjer men 

att de används som stöd i handläggningen vilket även Lindelöf och Rönnbäck (2004) tar upp i 

sin avhandling. Våra intervjupersoner sade dessutom att riktlinjerna finns för att behovs-

bedömningarna ska vara lika för lika fall. Detta överensstämmer med Herz (2012) och 

Anderssons (2004) slutsatser om rättssäkra bedömningar samt likabehandling oavsett 

könstillhörighet. Andersson (2004) menar vidare att strävan efter lika bedömningar genom 

gemensamma riktlinjer kan vara en orsak till att tankar om könstillhörigheten åsidosätts. I 

relation till Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt tolkar vi det som att riktlinjerna skulle 

bidra till att genuskontraktet mellan män och kvinnor jämnas ut genom att män och kvinnor 

med hjälp av riktlinjerna ska bedömas lika. Biståndshandläggarnas omedvetna föreställningar 

samt de äldres egna föreställningar om vad män och kvinnor ska göra tolkar vi dock finns 

kvar och därför kan besluten för äldre män och kvinnor ändå skilja sig åt. Vår tolkning 

överensstämmer med Herz (2012) resonemang om att socialsekreterarnas arbete påverkas av 

föreställningar, kunskaper och erfarenheter om kön.  

I undertemat medvetenhet och reflektion på arbetsplatsen beskrevs ett antagande om att gamla 

föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka behovsbedömningar omedvetet trots att 
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handläggarna försöker utgå ifrån individuella behov. Hirdmans (1988) genuskontrakt är ett 

osynligt regelverk som beskriver hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra gällande 

arbete och relationer. Genuskontraktet belyser också vilket huvudansvar mannen respektive 

kvinnan har. Vi tolkar det som att Katarinas omedvetna föreställningar om manligt och 

kvinnligt beror på det osynliga genuskontraktet eftersom hon också säger att hon kan ha olika 

tankar om vad en person kan behöva hjälp med beroende på dess könstillhörighet. 

Genuskontraktet påverkar på så sätt biståndshandläggarnas omedvetna föreställningar om 

manligt och kvinnligt vilket i sin tur påverkar deras behovsbedömningar. Tolkningen överens-

stämmer med Fäldts och Kullbergs (2012) samt Herz (2012) resultat om att socialsekreterare 

tolkar och värderar utifrån kön genom att behovsbedömningar och beslut grundar sig i 

föreställningar om män och kvinnor istället för de individuella behoven.  

Eva, Margareta och Emma beskrev att det är viktigt att inte reflektera över könstillhörighet 

alltför mycket i behovsbedömningen eftersom det kan påverka mer genom att ha det i åtanke. 

Connell och Pearse (2015) skriver att människor sorterar och bedömer varandra omedelbart 

utifrån föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor och menar därför att genus tas 

för givet. Vi tolkar det därför som att biståndshandläggarna omedvetet påverkas av den äldres 

könstillhörighet eftersom Connell och Pearse (2015) menar att genus styr hur människor 

förhåller sig till varandra och den sociala världen oavsett om de har könstillhörighet i åtanke 

eller inte. Eftersom människor trots allt sorterar och bedömer skillnader omedvetet tolkar vi 

det därför som att Eva, Margareta och Emma tar genus för givet då de säger att man inte ska 

ha det i åtanke allt för mycket i behovsbedömningar. Likväl skriver Connell (2008) att hur vi 

än ser på den sociala världen så hittar vi framställningen av genus överallt eftersom allt är 

strukturerat efter genusvillkor. Eftersom den sociala världen är strukturerad utifrån 

genusvillkor tolkar vi det därför som att det inte går att bortse från könstillhörigheten och att 

Eva, Margareta och Emma kanske ändå påverkas omedvetet av äldres könstillhörighet men att 

de tar det för givet. Maria och Anna däremot reflekterar över könstillhörigheten i sina 

bedömningar och tar därför inte genus för givet (jmf Connell & Pearse, 2015).  

Vårt resultat om att omedvetna föreställningar om kön blir grund för bedömningar när kön 

åsidosätts utan vidare reflektion stämmer överens med Herz (2012) slutsatser om detsamma. 

Till skillnad från temat biståndshandläggning där fokus varit på yrkesrollen kommer 

nedanstående tema fokusera på vad biståndshandläggare avser med äldres roller och ansvar. 
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5.2 Den äldre 

I följande underteman om äldres roller, när partnern blir sjuk, gemensamt hushållsansvar 

samt anhöriga beskrivs hur äldres könstillhörighet samt anhörigsituation kan påverka 

biståndshandläggares behovsbedömningar. Slutligen görs en analys av det andra temat den 

äldre. 

5.2.1 Äldres roller  

Samtliga intervjupersoner nämnde att de upplever att det finns “mönster i de vardagliga 

sysslorna” i hemmet beroende på äldres könstillhörighet. De intervjuade berättade att äldre 

kvinnor oftast tagit hand om hemmet och tidigare haft rollen som “hemmafru” medan mannen 

arbetat och inte varit så delaktig i hemmets sysslor. Biståndshandläggarna tror att denna 

uppdelning kan bero på samhällets strukturer och de roller man hade förr samt vilken 

generation de äldre tillhör. Eva sade däremot att samhällets bild av vad män och kvinnor ska 

göra håller på att “luckras upp” eftersom vi har gått in i ett mer modernt samhälle. Förr, sade 

hon, att “man skulle ta hand om sina egna” men att det nu, i det moderna samhället har blivit 

mer accepterat att ta emot hemtjänst. 

Bland annat Anna nämnde att det råder okunskap bland äldre män gällande sysslor i hemmet 

såsom städ, tvätt och matlagning. Hon berättade att med anledning av att kvinnor oftast haft 

rollen som hemmafru medan mannen har arbetat har det resulterat i att männen inte har 

kunskap om hemmets ansvarsområden. Av den anledningen blir män, enligt Anna, beviljade 

serviceinsatser på grund av sin okunskap trots att de inte har fysiska svårigheter. Detta 

tydliggörs av följande citat från Anna “Det är inte ovanligt att man har par där kvinnan har 

varit hemmafru eller varit hemma med barnen eller skött hemmet och mannen har jobbat, och 

han vet inte hur man kokar ett ägg. Det blir på den nivån.”. Även Stina och Margareta 

berättade att de inte ställer krav på att någon, oftast män, ska börja exempelvis laga mat om 

den aldrig gjort det tidigare utan då beviljas insatsen trots att de egentligen klarar av att utföra 

den “rent fysiskt”. Samtidigt sade Anna att man kanske tycker att mannen borde klara detta 

själv eftersom han inte har några fysiska bekymmer men då han inte lärt sig att exempelvis 

tvätta tidigare så har han ju trots allt behov av insatsen då behovet inte kommer tillgodoses 

annars. När män saknar kunskap tidsbegränsar Maria insatsen för att mannen ska kunna lära 

sig och till slut bli självständig. Sofia redogjorde för att i de fall äldre män aldrig lärt sig att 

exempelvis städa och laga mat ansåg hon inte att de “per automatik” ska bli beviljade insatsen 
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utan istället ska beviljas stöd för att lära sig att själv kunna tillgodose behovet. Hon kan också 

ge avslag med motiveringen att han skulle kunna tillgodose behovet själv eller med hjälp av 

privata utförare vilket tydliggörs av följande citat. 

Jag stör mig nog lite på det att det är, det ska liksom inte vara kvinnan som städar eller 

sköter allt. Alltså så. Och sen kan man ju inte bestämma hur någon annan ska göra 

eller har gjort, för det är ju så det ser ut. Jag blir nog lite hård när jag känner att jag, 

jag har inte så mycket förståelse för att, vadå inte kan. Då tänker jag att då får man ju 

lära sig. (Sofia) 

Trots ovanstående citat där Sofia förklarade att hon inte har förståelse för okunskap om 

sysslor, förklarade hon senare under intervjun att hon förstår män som aldrig tidigare städat 

eller liknande. Denna förståelse sade hon fanns “inbyggd” och därför kan påverka hennes 

behovsbedömningar. Den inbyggda förståelsen för mäns okunskap tolkar vi som att Sofia 

menar beror på undermedvetna föreställningar om män och kvinnors ansvarsuppdelning. 

Eva sade att hon inte gör skillnad i behovsbedömningen beroende på den äldres köns-

tillhörighet. Däremot berättade hon att hon kan se tendenser på att mäns “bild av sig själva” är 

att de är självständiga och ska klara sig utan hjälp längre och därför inte ansöker om vissa 

insatser, så som de personliga omvårdnadsinsatserna. Eva sade att män tidigare ansöker om 

hjälp med städ, mat och tvätt medan kvinnor ansöker om det som de har behov av oavsett om 

det är personlig omsorg eller serviceinsatser. Kvinnor upplevde hon som mer mottagliga för 

att ta emot hjälp för att de ser en “vinning” i det och därför är benägna att ansöka om 

insatserna. Detta överensstämmer med vad Emma sade, där hon pratade om att män och 

kvinnor har “fixerade roller” där synen på mannen är att han är stark och klarar av lite mer 

medan kvinnan är svagare. Vi tolkar det som att Emma anser att äldre kvinnor tycker det är 

mer okej för dem att söka och ta emot hjälp. Emma och Stina sade att de upplever att det 

beror på att kvinnor för “öppnare diskussioner” kring sina behov medan männen var mer tysta 

och inte lika benägna att ta emot hjälp även när de behöver. Vidare sade Emma att män inte är 

lika öppna om att prata om sina svårigheter kring att exempelvis gå på toaletten eller duscha 

själv som de är med att prata om insatser såsom städning. Samtidigt beskrev Maria att många 

äldre män ansöker om serviceinsatser för att de aldrig tidigare har utfört sysslan då det är en 

“kvinnlig sak”. Maria nämnde vidare att hon trodde att uppdelningen rör sig om en 

“generationsfråga” där kvinnor många gånger haft det största ansvaret för hemmet och att 

denna syn på kvinnan lever kvar bland äldre än idag. Konsekvensen av denna uppdelning 
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berättar Maria och Anna kan bli att män blir väldigt “handfallna” när det kommer till 

serviceinsatser då deras maka går bort eller blir sjuk och inte längre kan ta hand om sysslorna 

i hemmet. Detta beskriver Anna och Maria i följande citat. 

Jag hade ett ärende för inte så längesedan där det var en man som sa uttryckligen att 

han, de har levt i ett sådant gammaldags förhållande där han aldrig har behövt laga 

mat eller städa hemmet eller tvätta sin tvätt, det har hans fru alltid gjort. Och nu fanns 

inte den möjligheten och då blev han ju väldigt handfallen. (Anna) 

Liknande sade Maria: 

Det som de har berättat är ju att de säger helt rakt ut att; det har alltid min fru gjort, det 

är det de säger. Alltså ärligt gör dem det. Det säger dem även med matlagning och så 

att det har alltid min fru gjort och även när den här frun har gått bort exempelvis då 

blir det att; jaha, hur ska jag börja laga mat nu. (Maria) 

Enligt Anna och Maria har frun tagit ansvar för hemmet vilket resulterar i att män blir ställda 

när deras maka inte längre kan ta det ansvaret. Maria, Katarina, Margareta och Eva berättade 

dock att de ser att det är “lite mer” jämställt mellan äldre män och kvinnor angående sysslor i 

hemmet nu mot vad det var för en generation sedan. De ger exempel på ärenden där det har 

varit mannen som har stått för matlagning och andra sysslor i hemmet. Samtidigt säger de att 

“tankesättet” om vad män och kvinnor gör i hemmet ändå lever kvar i många fall. Vi tolkar 

det som att Katarina menar att i de fall männen tar hand om hemmet gör de det för att de har 

blivit vana och tvungna till det långsamt när deras maka har blivit sjuk. När vi pratade om 

jämställdhet i äldres relationer med Emma sade hon till skillnad från personerna ovan att hon 

inte upplever det så jämställt när det kommer till hur anhöriga vårdar varandra. Hon sade att 

det är vanligare att kvinnor tar hand om makens personliga omvårdnad än tvärtom. I intervjun 

med Sofia berättade hon att hon upplever män som lite “bortskämda” men att det kommer att 

förändras i takt med att samhället blir mer jämställt och ansvarsuppdelningen för 

hemsysslorna “jämnas ut”. Samtidigt förklarade hon att synen redan har ändrat sig då kvinnor 

inte längre “gifter sig och tar rollen som hemmafru”.  

Enligt Maria belyser kvinnor många gånger att de alltid har skött exempelvis städ, tvätt och 

matlagning. Vi tolkar det som att det utöver hur samhället är uppbyggt också är de äldres 

uppfattning om vad de har för roll och vad de ska göra i hemmet som påverkar hur kvinnor 

och män väljer att dela upp hemmets sysslor, vilket i sin tur påverkar behovsbedömningarna. 
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Maria nämnde att kvinnor oftast berättar att de inte vill ta emot hjälp eftersom de gärna vill 

“klara det på egen hand” då de alltid gjort det. Enligt Maria har det också hänt att mannen 

ansett att kvinnan ska fortsätta exempelvis laga mat trots att kvinnan ber om hjälp med det. I 

de fallen har ansökan om hjälp och behovsbedömning uteblivit. “Det blir en krock”, där Maria 

antydde att mannen i de fall inte förstår att kvinnan faktiskt inte orkar och behöver hjälp. Till 

skillnad från Maria sade Eva att hon ofta upplever att män accepterar när kvinnan inte längre 

orkar. Eva berättade att hon aldrig varit med om att mannen säger att kvinnan ska fortsätta fast 

hon inte orkar och trodde att det berodde på att äldre är väldigt “rädda och måna om 

varandra”. Däremot berättade hon att hon tror att kvinnor ofta tycker att det är deras ansvar att 

ta hand om hemmet och att det snarare beror på kvinnors inställning än någon annans.  

En annan aspekt som Eva, Margareta och Katarina nämnde var att det snarare är äldres 

personlighet som spelar roll för vad de ansöker om än om personen är en man eller kvinna. 

Margareta och Katarina berättade att en del äldre ber om hjälp tidigt och att en del vill klara 

sig så länge som möjligt men att det alltså beror på personlighet och inte könstillhörighet. 

5.2.2 När partnern blir sjuk 

Den traditionella rolluppdelningen handlar inte bara om sysslorna i hemmet, utan även om 

omvårdnaden om varandra. Samtliga intervjupersoner sade att det är vanligare att kvinnor 

hjälper och vårdar maken än tvärtom. Emma berättade att hon upplever att män ansöker om 

insatser tidigare än kvinnor när partnern blir sjuk. Hon upplevde också att anhöriga till äldre 

män snabbare lyfter frågan om hemtjänst när mannen ska sköta makan och hemmet då det blir 

en mer “ovan situation” för de inblandade än om det hade varit tvärtom. Vår tolkning är att 

Emma menar att kvinnan förväntas klara av att vårda sin make i längre utsträckning och att 

hon menar att förväntningarna kommer från samhället, anhöriga, mannen och kvinnan själv. 

För att visa de olika förväntningarna på äldre kvinnor har följande citat från Emma valts. 

Jag tänkte på könstillhörighet, att det nog är ganska kopplat till förväntningar på 

kvinnor att man, alltså både förväntningar från samhället och kanske från mannen och 

från kvinnan själv att man ska vara den här omhändertagande och så. Att man kanske 

ofta har haft den rollen även över barn som har varit sjuka tidigare. (Emma) 

Kvinnan kan alltså känna ansvar att ta hand om sin make enligt Emma. Till skillnad från det 

sade Eva först att många äldre känner ett ansvar för sin partner och att det inte beror på den 

äldres könstillhörighet om man tar hand om hemmet och vårdar sin partner eller ej. Hon 
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berättade att hon upplever att makar lika ofta tar hand om sin make och tvärtom och att 

könstillhörigheten därför inte har betydelse. Även Anna har haft par där den ena har “gått på 

knä” och gjort “allt den kunnat” när den andra har blivit sjuk för att det är “det enda rätta”. 

Hon har även upplevt par där den ena verkligen har “tagit avstånd” och inte velat hjälpa till 

alls med varken personlig omvårdnad eller hemmet och att det inte hade något med 

könstillhörighet att göra. Eva sade däremot senare att när det gäller personlig omsorg är det 

mer självklart för kvinnor att hjälpa sin make med omsorgsbehoven. Däremot sade Eva att 

män gärna tar hand om serviceinsatser men inte makans personliga omsorg om hon är sjuk. 

Eva gjorde det däremot tydligt att detta inte gick att generalisera utan det var tendenser hon 

hade sett.  

5.2.3 Gemensamt hushållsansvar  

Intervjupersonerna pratade om att äldre som lever tillsammans, enligt lag, har ett gemensamt 

hushållsansvar. De berättade också att de ställer högre krav på äldre som lever tillsammans 

med någon än om de lever själva. Anhörigsituationen påverkar på så sätt behovsbedömningen 

av äldre. I parrelationer beskrev biståndshandläggarna att man har gemensamt ansvar för 

hushållssysslor men inte personlig omsorg och att man därför i behovsbedömningar ser till 

bådas förmågor. Maria berättade att de ibland gör avslag med motivering att de har ett 

gemensamt ansvar för hushållet om en blir sjuk och inte kan utföra sysslorna. En intervju-

person sade att hon upplevt att en del äldre ibland tror att det är självklart att få hemtjänst i de 

fall en i paret blir dålig men att biståndshandläggaren då har ett ansvar att avslå ansökan om 

den andra partnern är kapabel att utföra insatsen.  

5.2.4 Anhöriga  

Samtliga intervjupersoner poängterade anhörigas betydelse för äldre och behovsbedömningen. 

Anhöriga kan påverka behovsbedömningen på så sätt att de kan vara till hjälp med att 

beskriva den enskildes behov och önskemål. De kan även vara till nackdel för bistånds-

handläggaren om anhöriga vill annat än den enskilde själv. En intervjuperson berättade att då 

får man förklara för anhöriga att det är den enskildes önskemål som gäller. Däremot sade hon 

också att anhöriga såklart påverkas “jättemycket”, då de ofta får dra ett “väldigt tungt lass”. 

Anna nämnde att anhöriga som bor långt ifrån den äldre ibland kan känna sig tryggare om den 

äldre får mer hjälp. Om en anhörig själv inte kan hjälpa till med insatserna så kan den 

anhöriga lätt känna skuld och därför bli mer påstridig till att den äldre ska få hjälp. Hon 
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förklarade att hon endast ser till den äldres behov och inte tar hänsyn till om de har anhöriga 

som hjälper till. Däremot ställer hon frågan till anhöriga om de vill vara behjälpliga med 

insatser men det är ingenting hon begär då hon tycker att man ska bevara relationen och låta 

anhöriga få umgås som anhöriga.  

5.2.5 Analys av huvudtema “Den äldre“  

I undertemat äldres roller berättade samtliga intervjupersoner om de mönster som skiljer 

äldre män och kvinnor åt i de vardagliga sysslorna. Detta kan förstås med hjälp av Hirdmans 

(1988) genuskontrakt som råder mellan mannen och kvinnan då intervjupersonerna berättade 

att äldre kvinnor ofta tagit rollen som hemmafru medan männen försörjt dem och inte varit 

delaktig i hemmets sysslor. Äldres mer eller mindre medvetna föreställningar om män och 

kvinnors olika ansvarsområden förstår vi utifrån genuskontraktet (jmf. Hirdman, 2001) som 

tar upp människors olika förväntningar på män och kvinnor. Med tanke på att hälften av 

intervjupersonerna sade att det blivit mer jämställt angående hemmets sysslor tolkar vi det 

däremot som att genuskontraktet håller på att försvagas i takt med att samhället utvecklas. 

Vidare kan detta förstås som att genusmönster inte är statiska utan föränderliga över tid (jmf. 

Connell & Pearse, 2005).  

Männens okunskap om hemmets sysslor kan ha sin förklaring enligt Hirdmans (1988) 

genuskontrakt där män aldrig lärt sig exempelvis att städa och laga mat eftersom de sysslorna 

ansetts vara kvinnors ansvarsområden. Hälften av intervjupersonerna berättade, i likhet med 

resultat från Fäldt och Kullbergs (2012), Anderssons (2004) samt Krekulas (2007) studier, att 

i de fall män saknar kunskap beviljar de insatser ändå, trots att männen inte har några fysiska 

svårigheter. Utifrån Connells genusarrangemang (2008) förstår vi även detta som att den 

samhälleliga strukturen bidrar till att mäns tillfredsställelse prioriteras. Trots att männen 

egentligen skulle klarat av att utföra insatsen själv beviljas de insatsen och blir på så sätt 

tillfredsställda. Hade det istället varit en kvinna som saknar kunskap tolkar vi det, i likhet med 

Andersson (2004), som att det inte är säkert att hon hade blivit beviljad insatsen då mannen, 

enligt Hirdman (1988) samt Connell (2008) ses som norm och ideal vilket bidrar till att han 

genom genussystemet och den hegemoniska maskuliniteten blir överordnad kvinnan där hans 

behov prioriteras högre än kvinnans. 

Vidare i samma undertema sade Eva att män tenderar att inte ansöka om omvårdnadsinsatser 

för att bilden de har av sig själva är att de vill vara självständiga. Detta kan förstås utifrån 
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Connells (2008) teori om att män jämfört med kvinnor är mer oförmögna att tala om känslor 

och sårbarhet. Hälften av intervjupersonerna berättade dock att män generellt tidigare ansöker 

om städ, tvätt och mat vilket inte kan tolkas utifrån ovanstående resonemang om att män, 

enligt Connell, är oförmögna att tala om sin sårbarhet. Däremot stämmer resonemanget ovan 

överens med vad Andersson (2004) samt Krekula (2007) kommit fram till i deras studier om 

att män lättare blir beviljade serviceinsatser för att de inte har gjort sådana sysslor tidigare och 

därför blir mer beroende av andra. När män däremot ansöker om hjälp med exempelvis städ 

kan, enligt både våra intervjupersoner och Hirdmans (1988; 2001) teori om genuskontraktet, 

det ha sin förklaring i att män inte behövt ta det ansvaret och därför saknar kunskap om 

sysslan. I intervjuerna framkom det att kvinnor oftast inte vill ta emot hjälp eftersom de alltid 

har klarat det själva. Genom Hirdman (1988; 2001) kan även detta förstås som att kvinnan 

haft rollen som hemmafru och därför alltid skött dessa sysslor. Att kvinnor, som våra 

intervjupersoner säger, gärna inte ansöker om serviceinsatser, tolkar vi utifrån Hirdman beror 

på att de alltid haft den rollen och kanske därför fortsätter med det för att de har den vanan 

och antar att det förväntas av dem, vilket stämmer överens med Krekulas (2007) slutsats om 

att kvinnor har kompetens och är oberoende av andra då de många gånger skött de sysslorna. 

I äldres roller visade det sig att då maken, enligt Maria, ansett att makan ska fortsätta 

exempelvis laga mat trots att hon inte orkar har ansökan om hjälp uteblivit, vilket både kan 

förstås som att mannen har förväntningar på vad kvinnan ska klara av men också som att han 

är överordnad kvinnan och ses som dominant och därför har makten att bestämma (jmf 

Connell, 2008). Mannens överordnade position, tolkar vi, bidrar till att han kan styra kvinnan 

till att inte ansöka om hjälp. Eva berättade däremot att hon inte kan se dessa drag och att 

männen oftast accepterar när kvinnan inte längre orkar. Enligt Evas resonemang kan mannen 

inte ses som överordnad kvinnan (jmf. Connell, 2008).  

Resultatet i äldres roller visade också att personlighet, snarare än äldres könstillhörighet 

ligger till grund för vilken hjälp äldre ansöker om. Det är därför problematiskt att förstå vår 

empiri utifrån teori om genus eftersom intervjupersonernas resonemang är könsneutrala. 

Samtidigt kan inte människor, enligt Connells (2008) resonemang vara könsneutrala då den 

sociala världen faktiskt är organiserad utifrån genus. När intervjupersonerna då säger att 

äldres behov är könsneutrala blir det problematiskt då det, enligt Connell (2008), inte finns 

något i den sociala världen som är könsneutralt. Med utgångspunkt i ovan resonemang utifrån 

Connells genusteori, så påverkas biståndshandläggarnas behovsbedömningar av omedvetna 
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föreställningar om manligt och kvinnligt. Det kan därför omöjligtvis inte bara vara äldres 

personlighet som ligger till grund för bland annat vilken hjälp äldre ansöker om utan den 

äldres könstillhörighet påverkar faktiskt också behovsbedömningarna.  

I undertemat när partnern blir sjuk sade samtliga biståndshandläggare, i likhet med Antonucci 

och Akiyamas (1987) intervjupersoner, att det är vanligare att kvinnor vårdar sin make än 

tvärtom vilket vi förstår genom Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt som beskriver att 

kvinnan står för omhändertagande då det är hennes uppgift. Eftersom omhändertagande inte 

ingår i mannens roll som försörjare är det därför vanligare att kvinnan vårdar sin make än 

tvärtom. Vidare sade Emma att anhöriga ofta lyfter frågan om hemtjänst tidigare om det är tal 

om att mannen ska vårda makan än tvärtom. Enligt Hirdmans genuskontrakt tror vi att detta 

kan förstås genom att mannen inte är lika van vid att utföra dessa sysslor eftersom de anses 

som typiskt kvinnliga och därför blir det en ovan situation för anhöriga. Pars barn, tolkar vi 

utifrån Hirdmans genuskontrakt (1988; 2001), är vana vid att se sin mamma som den 

omhändertagande och den som sköter hemmet vilket gör att det blir en ovan situation för dem 

att se sin pappa ta den rollen. Barnen lyfter därför frågan om hemtjänst tidigare i de 

situationerna. Eva sade däremot att skillnaderna i omsorg om partnern inte beror på den äldres 

könstillhörighet utan att män och kvinnor vårdar varandra i lika stor omfattning. Däremot 

tolkar vi det som att hon menar att kvinnor i större utsträckning hjälper sin make med 

omsorgsbehov och att män hellre hjälper till med serviceinsatser än den personliga omsorgen. 

I gemensamt hushållsansvar berättade biståndshandläggarna att äldre som lever tillsammans 

med någon, enligt lag, har ett gemensamt hushållsansvar och att det därför ställs högre krav på 

äldre i de behovsbedömningarna. Resultatet i 5.2.4 om att anhöriga kan hjälpa till att beskriva 

äldres behov samt att de ibland vill andra saker än den enskilde kan bero på anhörigas 

omedvetna föreställningar om de äldre som i sin tur kan påverka hur biståndshandläggarna 

gör sina behovsbedömningar då allt är strukturerat utifrån genusvillkor (jmf. Connell, 2008). 

Genom Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt tolkar vi det som att beroende på den anhörigas 

könstillhörighet, kan den anhöriga påverka vad de äldre ansöker om. Är det en kvinnlig 

anhörig, kan den möjligtvis enligt Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt ta större ansvar för 

att hjälpa och vårda den äldre eftersom det är kvinnans uppgift att ta rollen som 

omhändertagande och sköta hemmets sysslor. En manlig anhörig tolkar vi kanske inte ser 

hjälpbehoven i lika stor utsträckning eftersom han, enligt genuskontraktet, oftast inte har 

kunskap om hemmets sysslor och inte har den omhändertagande rollen (jmf Hirdman, 1988; 
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2001). På så sätt menar vi att anhörigsituationen trots allt påverkas av genus och i sin tur 

påverkar biståndshandläggarens behovsbedömning då äldre kan ansöka om olika insatser vid 

olika tillfällen beroende på vilken könstillhörighet deras anhöriga har. Både den äldres samt 

anhörigas könstillhörighet har alltså inverkan på när och om vad den äldre ansöker om genom 

att män och kvinnor tar ansvar för olika delar samt att anhöriga till äldre män lyfter frågan om 

hemtjänst tidigare än för äldre kvinnor. Det påverkar i sin tur biståndshandläggarnas 

behovsbedömningar. 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Empirin presenterades utifrån två huvudsakliga teman. Första huvudtemat bistånds-

handläggning hade två underteman som var lagstiftning, riktlinjer och individuella 

bedömningar samt medvetenhet och reflektion på arbetsplatsen. Det andra huvudtemat den 

äldre hade fyra underteman som var äldres roller, när partnern blir sjuk, gemensamt hus-

hållsansvar samt anhöriga.  

Resultat från första huvudtemat visade att handläggarna ofta kände sig styrda av kommunala 

riktlinjer och att genus tas för givet då äldres könstillhörighet inte är något som 

biståndshandläggarna medvetet tar hänsyn till i deras behovsbedömningar (jmf. Connell och 

Pearse, 2015). Då Connell (2008) skriver att det inte går att bortse från personers 

könstillhörighet tolkar vi det som att könstillhörigheten omedvetet påverkar bistånds-

handläggarnas behovsbedömningar. Resultatet och analysen visade också att äldres syn om 

sig själva påverkar behovsbedömningen då män och kvinnor ansöker om olika insatser. Vi 

tolkar det därför som att det är äldre själva som konstruerar sig utifrån sin könstillhörighet 

(jmf. Connell & Pearse, 2015).  

Resultat från det andra huvudtemat visade att det finns mönster som skiljer äldre män och 

kvinnor åt i vardagliga sysslor där kvinnor vanligtvis haft rollen som hemmafru och män stått 

för försörjning. Äldres mer eller mindre omedvetna föreställningar om män och kvinnors 

ansvarsområden förstås, enligt Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt, som anledningen till 

uppdelningen som råder mellan män och kvinnor. Hälften av biståndshandläggarna beviljar 

insatser till män som saknar kunskap trots deras fysiska förmåga. Att män blir beviljade 

insatser trots deras fysiska förmåga kan förstås genom Hirdmans genussystem (1988; 2001) 

samt Connells genusarrangemang (2008) om att den samhälleliga strukturen bidrar till att 

mäns tillfredsställelse prioriteras. Biståndshandläggarnas behovsbedömningar påverkas av 
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den äldres könstillhörighet då äldre män och kvinnor tenderar att ansöka om olika insatser då 

äldre män ansöker om serviceinsatser men inte omvårdnadsinsatser. Orsaken till detta, kan 

förklaras utifrån Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt, som att män saknar kunskap om de 

sysslorna då kvinnorna tidigare skött det. I analysen framkom det att äldre par har ett 

gemensamt hushållsansvar och att genuskontraktet kan vara anledningen till att det är 

vanligare att kvinnor vårdar sin make än tvärtom samt att anhöriga ofta lyfter frågan om 

hemtjänst tidigare om det är en man som ska vårda sin maka än tvärtom. Anhörigas 

omedvetna föreställningar om manligt och kvinnligt kan därför påverka bistånds-

handläggarnas behovsbedömningar. 

6. Slutdiskussion 

I Sverige finns lagar och riktlinjer som ska motverka bland annat diskriminering av kön. 

Socialstyrelsen (2008) har trots det, kommit fram till att det finns föreställningar om att 

kvinnor och män bedöms olika då kvinnor oftare beviljas hemtjänst än män (Socialstyrelsen, 

2008).  Tidigare forskning visar däremot att socialarbetare har olika förväntningar på män och 

kvinnor och därför föreslår olika insatser beroende på klientens kön (Andersson, 2004; 

Kullberg, 2012).  Eftersom vi fann en kunskapslucka gällande hur biståndshandläggares 

behovsbedömningar inom just äldreomsorgen påverkas av äldres könstillhörighet och 

anhörigsituation valde vi därför att göra denna kvalitativa studie med biståndshandläggare för 

att bidra med ny kunskap. Syftet med denna uppsats blev därför att förstå samt utifrån 

Connells respektive Hirdmans teorier om genus problematisera huruvida äldre personers 

könstillhörighet och anhörigsituation påverkar biståndshandläggares behovsbedömningar. 

För att besvara hur biståndshandläggares behovsbedömningar påverkas av äldre personers 

könstillhörighet visade analysen att genus tas för givet och omedvetet påverkar handläggarnas 

behovsbedömningar (jmf. Connell & Pearse, 2015). Genus är en ständigt närvarande struktur 

(Connell, 2008) i det sociala livet och påverkar behovsbedömningen genom bistånds-

handläggarnas omedvetna föreställningar likaväl som de äldres egna konstruktioner av 

manligt och kvinnligt. Därmed skiftar ansökningarna beroende på om den sökande är man 

eller kvinna, även om biståndshandläggarna beskriver att de arbetar könsneutralt. Det kan 

också förklaras genom Hirdmans (1988; 2001) genuskontrakt som beskriver mäns och 

kvinnors olika roller. En spännande motsättning som framkom i resultatet var att vissa 

biståndshandläggare svarade att de upplever att ansvarsuppdelningen mellan kvinnor och män 
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blivit mer jämställd medan andra svarade att det fortfarande lever kvar gamla föreställningar 

som påverkar behovsbedömningarna. Detta kunde vi inte se berodde på bistånds-

handläggarnas ålder och erfarenhet men tänker att det kanske kan bero på de äldres ålder. 

Eftersom genus är föränderligt (Connell & Pearse, 2015) kan äldres föreställningar om mäns 

och kvinnors roller skilja sig mellan de som är 65 och de som är 95 år. Hirdmans (1988; 2001) 

genuskontrakt om mannens och kvinnans roller förklarar varför män ansöker om 

serviceinsatser tidigare än kvinnor. I motsats till att genus är föränderligt framkom det i en 

intervju att äldre kan ha “fixerade roller” där mannen ses som stark och kvinnan som svag. 

Utifrån den senare intervjupersonens utsaga ifrågasätter vi därför att män ansöker om 

serviceinsatser trots att de har fysisk förmåga eftersom de, enligt senare resonemang, skulle 

vilja uppnå de förväntningar som finns på dem som starka. Att behovsbedömningar också kan 

påverkas av äldres könstillhörighet då handläggarna beviljar hemtjänst till män som saknar 

kunskap kan även det ifrågasättas utifrån utsagan om män som starka. Genom Connells 

(2008) genusarrangemang samt Hirdmans (1988; 2001) genussystem har vi däremot förstått 

det som att mäns tillfredsställelse prioriteras då mannen ses som norm.  

En intervjuperson genomsyrade materialet med tankar som skiljde sig från de andra 

intervjupersonernas, då hon hela tiden åberopade att äldres könstillhörighet inte hade någon 

betydelse för behovsbedömningar samt att det inte fanns skillnader på män och kvinnors 

behov. Vad detta beror på kan vi inte säkert veta men det skulle kunna ha sin förklaring i 

hennes andra arbetslivserfarenheter eller en förförståelse olik de andras.  

För att besvara på vilket sätt biståndshandläggares behovsbedömningar påverkas av äldre 

personers anhörigsituation visade analysen att genuskontraktet (jmf. Hirdman, 1988:2001) 

har betydelse för hur äldre män och kvinnor delar upp ansvaret för olika sysslor. Därför har 

det betydelse om den äldre lever ensam eller i par med anledning av det gemensamma 

hushållsansvaret som ställer högre krav på delaktighet i hemmet för par. Med hjälp av 

genuskontraktet (ibid.) kan det förstås att det är vanligare att sammanboende kvinnor hjälper 

maken med omvårdnadsinsatser medan mannen snarare i de fall makan blir sjuk hjälper 

makan med serviceinsatser. Biståndshandläggarnas behovsbedömningar påverkas också av att 

kvinnan, enligt genuskontraktet (Hirdman, 1988; 2001), ofta haft rollen som 

omhändertagande vilket gör att anhöriga lyfter frågan om hemtjänst tidigare när det är 

mannen som ska ta det ansvaret för makan. Behovsbedömningar och anhörigsituationen 

påverkas alltså av föreställningar om genus genom att män och kvinnor tar ansvar för olika 
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delar samt att anhöriga till äldre män lyfter frågan om hemtjänst tidigare än för äldre kvinnor. 

På grund av att genus är föränderligt (Connell & Pearse, 2015) samt eftersom intervju-

personerna sagt att ansvarsuppdelningen mellan män och kvinnor håller på att utjämnas kan 

det emellertid ifrågasättas varför anhöriga bevarar gamla föreställningarna om manligt och 

kvinnligt. Sammanboende äldre kan dessutom komma ansöka om olika insatser vid olika 

tillfällen beroende på vilken könstillhörighet de själva och deras anhöriga har. Både äldres 

samt anhörigas könstillhörighet i relation till den äldres anhörigsituation spelar därför roll för 

när och om vad den äldre ansöker om vilket i sin tur påverkar biståndshandläggarnas 

behovsbedömningar.   

Studiens syfte anser vi uppnåtts då empirin har visat att äldres könstillhörighet påverkar 

behovsbedömningarna genom biståndshandläggarnas omedvetna föreställningar men också 

äldres egen uppfattning om manligt och kvinnligt. Äldres ansvarsuppdelning av olika sysslor 

kan också ha betydelse för vilka insatser som beviljas samt vilka olika insatser äldre män och 

kvinnor ansöker om. Resultatet har även visat att anhörigsituationen påverkar behovs-

bedömningarna genom att det har betydelse av vem i ett par som behöver hjälp, andra 

anhörigas uppfattningar om vad maken och makan klarar av samt om den äldre bor 

tillsammans med någon eller ensam med anledning av det gemensamma hushållsansvaret.  

Biståndshandläggare behandlar ärenden enligt socialtjänstlagen som bygger på jämlikhet (SFS 

2001:453). Trots det framkommer det i vårt resultat att behovsbedömningar skiljer sig åt 

beroende på äldres könstillhörighet samt anhörigsituation. Dock har det under arbetets gång 

väckts en fråga, likt socialstyrelsens (2008), om det kanske inte är mer rättvist att bevilja olika 

än att försöka bevilja alla lika då behovsbedömningar ska vara individuella samt att män och 

kvinnor faktiskt efterfrågar och visar skilda behov gällande insatser? En del av analysen har 

visat att biståndshandläggarna tar emot äldres olika ansökningar och att det är de äldre som på 

så sätt reproducerar könsstrukturen. Det betyder att handläggarna inte medvetet gör orättvisa 

behovsbedömningar utan att det är äldre själva som gör den skillnaden beroende på deras 

könstillhörighet. Behovsbedömningarna kan därför ses som rättvis eftersom de faktiskt utgår 

ifrån den enskilde, men samtidigt kan ju den enskildes ansökningar påverkats av rådande 

genusstruktur som kan ses som orättvis. Beviljade insatser kan därför ses som rättvisa eller 

orättvisa beroende på vad det sätts i relation till.   

Då vi, inom ramen för denna uppsats har varit begränsade från att genomföra en större studie 

är vi medvetna om att det utifrån studiens resultat, analys och slutsatser inte går att dra några 
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generella slutsatser, vilket inte heller varit avsikten med studien. Däremot stämmer studiens 

slutsatser överens med den funna tidigare forskningen trots att en del av forskningen främst 

berört andra områden inom socialt arbete än just äldreomsorgen och inte behandlat 

könstillhörighet och anhörigsituation samtidigt. Resultatet tyder därför på att klienters 

könstillhörighet och anhörigsituation har betydelse för behovsbedömningar oavsett inom 

vilket socialt område det studeras i. Studien bidrar därför med värdefull kunskap som hjälper 

till att fylla den kunskapslucka vi tidigare funnit. Vi är medvetna om att den aktuella 

kommunen är liten men ser att resultatet har hög överförbarhet till både yrkesverksamma 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen men också handläggare inom andra områden inom 

socialt arbete eftersom resultatet överensstämmer med tidigare forskning.    

Eftersom intervjuerna endast genomfördes i en kommun ställer vi oss emellertid frågande till 

om en större studie hade kunnat bidra med mer nyanserad empiri då vi är medvetna om att det 

begränsade urvalet kan ha påverkat resultatet. Den studerade kommunen räknas som en liten 

kommun vilket också kan ha påverkat resultatet då vi inte vet om resultatet hade skilt sig om 

studien genomförts i en större kommun. Studiens reliabilitet kan diskuteras eftersom en 

kvalitativ studie inte möjliggör att samma undersökning genomförs exakt likadant vid annat 

tillfälle (jmf. Grønmo, 2004). Trots att vi har fångat ett komplext socialt fenomen har vi 

försökt att beskriva processen så utförligt som möjligt för att läsaren ska kunna bedöma 

användbarhet och genomföra liknande studie om så önskas. Trots att studiens avgränsning 

mot att inte studera biståndshandläggarnas könstillhörighet ställer vi oss frågande om 

resultatet hade sett annorlunda ut om vi inte enbart intervjuat kvinnor. Förförståelsen kan ha 

bidragit till att vi har missat att ställa intervjufrågor om handläggningsprocessen som vi har 

kunskap om sedan tidigare, däremot har denna förförståelse hjälpt oss att förstå vårt resultat 

på en djupare nivå. Vi bedömer studien som giltig då våra intervjufrågor möjliggjort att vi 

kunnat besvara våra forskningsfrågor. Däremot hade förförståelsen kunnat ses som en svaghet 

om den har styrt studien i en viss riktning. Under hela uppsatsskrivandet har vi dock varit 

medvetna om och fört ständiga diskussioner om den och intervjupersonernas uttalanden för att 

motverka att förförståelsen skulle ta över vår tolkning.  

Resultatet kan dessutom ifrågasättas då det teoretiska genusperspektivet omöjliggör att 

könstillhörighet inte har någon betydelse. Dock kan människor förhålla sig till genus på olika 

sätt och vara olika medvetna om att vi bedömer och sorterar varandra beroende på 

könstillhörighet (jmf. Connell & Pearse, 2015) vilket varit givande att studera. Vi ställer oss 
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därför frågande om handläggarna genom att vara medvetna om sina omedvetna föreställningar 

hade kunnat bortse från dem och faktiskt vara könsneutrala även utifrån våra teorier? Utifrån 

genusperspektivet är det dock omöjligt att tänka sig att genus inte spelar roll. Genusmönster är 

också något som ständigt är i förändring (Connell & Pearse, 2015) vilket kan ifrågasätta valet 

av Hirdmans (1988; 2001) teorier om genussystem och genuskontrakt då de är något äldre. 

Empirin talar dock för att gamla föreställningar om manligt och kvinnligt lever kvar vilket 

befogar användandet av teorierna.  

Slutligen vill vi poängtera att trots att biståndshandläggarna ofta kände sig styrda av 

kommunens riktlinjer upplevde vi dem som engagerade och att de ville de äldres bästa oavsett 

könstillhörighet och anhörigsituation. Oavsett vår förförståelse har denna studie givit oss 

fördjupad kunskap och nya insikter om hur äldres könstillhörighet och anhörigsituation kan 

påverka biståndshandläggares behovsbedömningar. Vår nyförvärvade kunskap tar vi med oss 

in i vår framtida yrkesroll som socionomer. 

6.1 Förslag till vidare forskning   

En del av studiens empiri handlar om äldres syn på manligt respektive kvinnligt varav det 

hade varit intressant att intervjua äldre i en studie med liknande syfte. Under några intervjuer 

fick vi nys om att beroende på vad äldre har för kulturell bakgrund, ser de olika på vad som 

anses manligt respektive kvinnligt vilket också hade varit intressant att forska vidare om. Med 

anledning av att samhället blir allt mer mångkulturellt ser vi att det är av betydelse att studera 

vidare kring detta för att också motverka de kulturkrockar som kan ske i samband med 

handläggares behovsbedömningar. Ingen av våra intervjupersoner hade erfarenhet av par som 

inte lever i heterosexuella parförhållande men då samhället blir mer nyanserat och människors 

sexualitet blir alltmer varierande anser vi att detta är en spännande och viktig aspekt att 

studera vidare om. En intervjuperson sade att de flesta ansökningar beviljas varav det även 

kan vara viktigt att studera om avslagen har någon koppling till könstillhörighet. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Hej.  

Vi heter Madeleine och Emelie, och är två studenter som läser socionomprogrammet, termin 6 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har nyligen påbörjat vårt examensarbete som handlar om 

biståndshandläggarens bedömningar inom äldreomsorgen. Vårt syfte är att förstå huruvida 

den äldre personens könstillhörighet samt anhörigsituation påverkar biståndshandläggares 

behovsbedömningar inom äldreomsorgen. Utifrån syftet har vi utformat frågeställningen, om i 

vilken utsträckning äldre personers könstillhörighet och anhörigsituation påverkar bistånds-

handläggares behovsbedömning. 

Vi önskar intervjua dig som biståndshandläggare för att få förståelse kring den äldres 

individuella bedömningar. Deltagandet i vår studie är helt frivillig, och du kan när som helst 

avsluta den pågående intervjun. Tiden för intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter och 

kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna återge informationen korrekt. Inspelningen 

kommer endast att avlyssnas av oss två och eventuellt vår handledare samt examinator. Du 

kommer även att vara anonym för att din identitet inte ska kunna identifieras. Materialet 

kommer efter inspelningen att kodas och förvaras säkert.  

Vår förhoppning är att du vill medverka och bidra med nya kunskaper inom äldreomsorgen. 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Mörsin Madeleine Lundqvist                                       

em222nk@student.lnu.se ml223rq@student.lnu.se 

Telefon: xxx-xxx xx xx Telefon: xxx-xxx xx xx 

  

Handledare:  

 Anette Lundin 

Anette.lundin@lnu.se, telefon: xxx-xxx xx xx 

Linneuniversitetet Växjö, institutionen för socialt arbete 
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Bilaga B Intervjuguide 

Personligt/Bakgrund 

 Ålder 

 Kön 

 Etnicitet 

 Erfarenhet, ex olika arbetsplatser 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? Andra arbetsplatser? 

Behovsbedömningar 

 Kan du beskriva hur du gör dina bedömningar?  

 Vilka faktorer påverkar bedömningen? Hur? 

Den äldre personens könstillhörighet  

 Hur tänker du kring äldre personers könstillhörighet i relation till bistånds-

handläggning? 

 Finns det en skillnad i hur män och kvinnor beskriver sina behov?  

Hur? vad är skillnaden?  

 Hur tror du att föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka bedömningar? 

 Pratar ni om äldres könstillhörighet på arbetsplatsen? Hur? 

Den äldre personens anhörigsituation 

 Hur tänker du om äldres anhörigsituation i relation till bedömningen av sökta insatser? 

 Har du någon gång i din roll som biståndshandläggare mött ett par som inte lever i ett 

heterosexuellt parförhållande? 

Övrigt 

 Har intervjun väckt några andra tankar?  

 Är det något annat du vill tillägga?  

Tack för din medverkan!  

 


