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Abstract 
 

Author: Julian Renhorn and Anna Larsdotter 

Title: Unequal resource allocation of social support within elderly care. A quantitative 

analysis of social support in relative to nursing and rationing in relation to age, gender 

and marital status within the home care services in the municipality of Karlskrona.  

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this quantitative study was to statistically test empirical knowledge that supports the 

idea of the existence of restrictive rationing and inequality in the distribution of resources for 

social support by variables of age, gender, marital status and number of nursing hours in the 

home care system. The material was obtained from internal records from the municipality of 

Karlskrona which constituted a population study, with which we performed regression analyzes 

to test the effect of the variables age and nursing hours on the variables escorting hours and  

hours for social activation. An independent samples t-test were made to reveal any differences in 

mean values between the sexes, and a One way Anova analysis was made to check for 

differences of variance between each marital status. We found that men was rationed less hours 

of social support than women, that age had a positive effect on hours for social activation but a 

negative effect on escorting hours, that nursing hours had a positive effect on hours of social 

support and that there was a difference in mean hours of social activation between the married 

and the widowed, in the laters favour. We conclude that there is a restrictive practice in the home 

care system and that there is a difference in distribution between social categories, though it is not 

an unjust distribution of social support but rather an outcome of husbanding resources that points 

towards fairness, but we can recognize elderly of good health to be categories of attention as our 

analysis shows that they are are at risk to be overlooked. 

 

 

Key words: Elderly care, assistance assessment, restrictive resource allocation, justice, 

social policy 

Nyckelord: Äldreomsorg, biståndsbedömning, restriktiv resursfördelning, rättvisa, social 
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1 Problembakgrund 

Idén till den här uppsatsen uppkom utifrån en ökad uppmärksamhet i samhället om äldres 

ensamhet som del av äldres psykiska ohälsa, jämte vårt intresse för sociala interventioner 

i förhållande till den alltmer restriktiva äldreomsorgen. Vår definition av äldre är 

fortlöpande i detta arbete, om inget annat anges, personer som är 65 år eller äldre. 

Ensamhetsbegreppet definierar vi utifrån Peplau och Perlman (1982, refererad i de Jong 

Gierveld och Tesch-Römer, 2012) som menar att ensamhet är en individuell upplevelse 

som uppstår därför att en individ upplever en brist i relationer av antingen emotionellt 

eller kognitivt slag och har därför inget med faktisk ensamhet att göra, utan upplevelsen 

av ensamhet och de negativa konsekvenser det medför. 

 

Ensamhet och social isolering är enligt flera forskare en bidragande orsak till depression 

och andra hälsoproblem bland äldre (se bl.a. Djukanovic, 2017). Djukanovic ger i sin 

avhandling flera exempel på ensamhetens negativa effekter. Hon nämner bland annat 

forskning som visat att de personer över 50 år som upplever starkast känsla av ensamhet 

har en förhöjd risk för dödlighet. Äldre personer med en känsla av ensamhet har även en 

ökad risk att drabbas av allvarliga åkommor, såväl psykiska som fysiska (exempelvis 

förhöjt blodtryck, sömnproblem, kognitiv svikt och demens). Framför allt fokuserar 

avhandlingen på depressioner hos äldre och visar ett starkt positivt samband mellan ökad 

känsla av ensamhet och ökad risk för depressiva symtom (2017). Även 

Folkhälsomyndigheten (2016) rapporterar att nedsatt fysisk funktion, som kan tillhöra det 

normala åldrandet, kan leda till minskad social aktivitet och sämre psykisk hälsa. Av 

äldre med fysisk funktionsnedsättning svarade hälften att de hade ett lågt socialt 

deltagande och mer än var femte person angav att de även hade nedsatt psykiskt 

välbefinnande.  

 

Socialstyrelsen (2018) rapporterar att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre än hos 

personer som är mellan 18 och 64 år. Det finns även en högre förekomst av psykisk 

ohälsa hos de äldre som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och 

sjukvård än hos äldre som inte har insatser från kommunen. I den senaste 

kvalitetsrapporten om äldreomsorgen redovisas att 126 000 personer i Sverige (58% av 

respondenterna) lider av ensamhet och att 52 % upplever lätta eller svåra besvär av 

ängslan, oro eller ångest i samband med ensamheten (Socialstyrelsen, 2016). 
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Sedan ädelreformen på 90-talet bär kommunerna ansvaret att tillgodose äldres 

omsorgsbehov där, inte minst, den sociala dimensionen ingår. Enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) ansvarar kommunen för att hjälpa enskilda äldre att få det stöd de behöver för 

att bland annat upprätthålla en skälig levnadsnivå, kunna leva som andra och delta i 

samhällsgemenskapen (2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 7 §). Det finns inga nationella 

riktlinjer eller centrala principer från exempelvis Socialdepartementet eller 

Socialstyrelsen för hur kommunerna ska utforma stödet för äldre, eller hur kommuner ska 

prioritera (Pettersson, 2013). Ansvaret läggs istället på kommunpolitiker, enligt principen 

om kommunalt självstyre, att formulera villkoren genom socialpolitiska idéer och 

samhällsnormer. I Karlskrona kommun, som vi kommer att undersöka i den här studien, 

har Äldreförvaltningen utformat två insatser inom hemtjänstens område som specifikt har 

i syfte att öka det sociala behovet hos den äldre brukaren1. De sociala insatserna är Social 

aktivering och Ledsagning för samhällsgemenskap vars syften bl.a. är att brukaren ska 

ges möjlighet att bibehålla sociala funktioner och delta i aktivt i samhällsgemenskapen 

(insatserna beskrivs ytterligare i kap 4.3).  

 

Välfärdsforskningen visar dock att äldreomsorgen i kommunerna nedprioriteras bland 

välfärdsorganisationer (se bl.a. Blomberg, 2004; Wörlén, 2010) och att detta i sin tur 

leder till att biståndshandläggningen av ärenden präglas av resurstänkande snarare än ett 

behovstänkande (se bl.a. Dunér & Nordström, 2006; Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Samhällets andel äldre ökar och de har alltmer komplexa behov vilket kräver ökade 

ekonomiska resurser. Omsorgen om de äldre påverkas förstås negativt av restriktiva krav 

och verksamheters besparingskrav (Dellgran, Johansson & Höjer, 2016). Det har även 

visat sig att vid restriktiva krav och ransonerande av resurser nedprioriteras just de 

sociala behoven och vissa grupper ges företräde till insatser (se tidigare forskning kap 

2.1; 2.2 bl.a.; Szebeheley & Rostgaard, 2012; Szebeheley & Trydegårdh, 2012; 

Andersson, 2007).  

 

Som en ytterligare dimension har vi funnit erkänd forskning som säger att äldres sociala 

behov förändras i takt med den mentala och fysiska åldrandeprocessen. Vid ett hälsosamt 

                                                
1 Brukare inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun är en person som vistas i kommunen i 

åldern 65 år eller äldre som ansöker om och beviljas insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453).  
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åldrande får äldre nya perspektiv på livet då de närmar sig ett stadium som kallas 

gerotranscendence, då bland annat sociala aktiviteter och relationer får en annan mening 

än tidigare. De som är nära detta stadium uttrycker ofta att de inte har behov av ytliga 

sociala relationer utan istället har ett större behov av ensamhet än tidigare (Tornstam, 

1999). Därför är ensamhetsbegreppet komplext och äldres ensamhet kan ses som något 

normalt, trots att den samlade forskningen om äldres ensamhet visar på tydliga samband 

mellan ensamhet och ohälsa.  

1.2 Problemformulering 

Enligt bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2019) och 

Folkhälsomyndigheten (2019) ökar psykisk ohälsa i alla åldrar men den största andelen 

bland befolkningen som lider av psykisk ohälsa finns bland äldre (Socialstyrelsen, 2018). 

Ändå ges exempelvis barn och unga större utrymme i den socialpolitiska diskursen likväl 

som de ges större faktiska resurser av de gemensamma finanserna än vad som går till 

gruppen äldre och äldreomsorg (Wörlén, 2010). Det råder även ojämlikhet i 

resursfördelningen inom äldreomsorgen där den universella prägeln är hotad, äldre med 

starkt ekonomiskt och socialt kapital har större chans att få stöd än de med ett svagare 

kapital (Szebehely & Rostgaard, 2012). Fördelningen av insatser påverkas enligt tidigare 

forskning av biståndshandläggarnas syn på de enskilda äldre utifrån olika föreställningar 

om gruppers förväntade egenskaper utifrån ålder, kön och civilstånd/familjeförhållanden 

(se bl.a. Andersson, 2004; 2007; Blomberg, 2004; Wikström, 2005).  

  

Enligt SSR:s etiska riktlinjer är jämlikhet, jämställdhet, lika behandling och social 

rättvisa några av de pliktetiska värden socialarbetare ska efterleva i sin professionella 

yrkesutövning (Akademikerförbundet SSR, 2017). Med stöd av ett teoretiskt ramverk kan 

vi få svar på om det råder rättvisa, jämlikhet och legitimitet i resursfördelningen eller om 

det är orättvisa värderingar utifrån social skiktning (ålderism och genusteori) som ger 

svar på den ojämlika fördelningen av sociala resurser (se bl.a. Lipsky, 2010; Rawls, 

1971; Butler, 1975; Edling & Liljeros, 2010). 

 

Utifrån den forskning som finns om äldres ensamhet, både internationellt, nationellt och 

inom olika studiefält (naturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap) kan 

sambandet mellan psykisk ohälsa och en känsla av ensamhet hos äldre anses vara 



7 

bekräftad. Vidare har vi funnit att svensk forskning om ensamhet, äldreomsorg och 

sociala interventioner tenderar att antingen fokusera på åldrande inom socialpsykologiska 

termer (se bl.a. Tornstam, 1999; Heikkinen, 2017) eller på ojämlik resursfördelning som 

en effekt av marknadisering och privatisering av välfärdstjänster (se bl.a. Szebehely & 

Trydegård, 2012; Pettersson & Blomberg, 2017). Mycket av den forskning vi hittat inom 

området äldres sociala insatser och sociala behov kan dessutom anses vara mycket 

gammal och frågan är om dess resultat kan göra sig gällande.  

 

Att så många äldre uttrycker ensamhet som ett hälsoproblem samtidigt som sociala 

insatser nedprioriteras upplever vi betydelsefullt att undersöka. Vi har dock funnit att det 

inte finns någon forskning som specifikt tittar på fördelningen av sociala insatser ur ett 

jämlikhetsperspektiv inom gruppen äldre med hemtjänst och tenderar därför att göra det i 

en kvantitativ analys utifrån statistisk data från en enskild kommun.  

 

Med ett stort material i en totalundersökning kan vi genom statistisk analys utläsa 

mönster i resursfördelningen och urskilja grupper utifrån variablerna kön, ålder och 

civilstånd för att se om det på en strukturell nivå finns en ojämlik fördelning av 

resurserna inom hemtjänsten, i den specifika kommunen.  

 

Vår uppsats kommer därmed att ge ett bidrag till fältet med en teoretisk analys utifrån 

social skiktning och rättvisa som begrepp där vi kan föra samman områdena äldres 

ensamhet, sociala interventioner och ojämlik resursfördelning. Om vi finner att det finns 

en ojämlikhet i resursfördelningen av sociala insatser inom äldreomsorgen och det visar 

sig vara en oskälig fördelning kan det ge en antydan om att fördelningen och möjligen 

även utbudet av sociala insatser i Karlskrona kommun bör ses över. Det kan även ge en 

antydan om att andra kommuner bör se över hur de organiserar äldreomsorgen och 

utformar insatser med syfte att förebygga äldres ensamhet.    
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1.3 Syfte, hypoteser och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att statistiskt pröva huruvida resursfördelningen av sociala 

insatser präglas av restriktivitet och skillnader mellan demografiska grupper. Samt att 

utifrån Rawls (2005) rättvisebegrepp belysa huruvida resursfördelningen kan anses 

rättvis.  

 

Utifrån argumenten i tidigare forskning om en restriktivitet i resursfördelningen där det 

finns en tröskel för att ges anspråk på insatser (se Szebehely & Rostgaard, 2012) och att 

sociala insatser nedprioriteras framför omvårdande insatser (Andersson, 2004; Wikström, 

2005), samt forskning som säger att det finns skillnad i fördelningen mellan grupper 

utifrån variabler om kön, ålder och familjeförhållanden (Andersson, 2007; Szebehely & 

Rostgaard, 2012) utformar vi följande hypoteser:  

 

H1: Antalet omsorgstimmar den enskilde beviljas påverkar antalet sociala timmar som 

beviljas densamma. 

 

H2: Resursfördelningen av sociala insatser skiljer sig åt mellan olika grupper,  

beroende på: 

H2a: ålder  

H2b: kön  

H2c: civilstånd  

 

I en kompletterande frågeställning söker vi svara på följande: 

Kan resursfördelningen utifrån Rawls (2005) rättvisebegrepp förklaras som rättvis?  
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2 Tidigare forskning 

För att överblicka forskningen inom ämnet ojämlik resursfördelning av sociala insatser 

inom äldreomsorgen har vi kombinerat sökord och funnit tre olika kategorier eller teman 

utifrån vilka vi presenterar forskningen nedan. De sökord vi använt är resursfördelning, 

social policy och social rättvisa i äldreomsorg samt restriktivitet och ojämlikhet inom 

äldreomsorg. Vi har även använt sökorden social skiktning, ensamhet, äldre och 

biståndshandläggning. De teman vi delade in forskningen i blev sedermera Restriktiv 

praktik inom äldreomsorgen, Ålder, kön och familjeförhållanden inom Äldreomsorgen, 

samt Ålder, kön, hälsa och ensamhet.     

 

2.1 Restriktiv praktik inom äldreomsorgen 

Flera faktorer kan vara bidragande till att äldreomsorgen idag blivit alltmer restriktiv. 

Med ädelreformen på 90-talet tillskrevs kommunerna ansvaret att stödja äldre med 

särskilda behov och ansvarade därmed även för finansieringen av den verksamhet som 

byggdes upp. Sedan dess har antalet äldre med stödbehov ökat i förhållande till andra 

åldersgrupper i samhället i takt med att kommunala resurser till äldreomsorgen har 

minskat (Wörlén, 2010). Äldreomsorgens resurser påverkas även negativt av nationella 

beslut att satsa mer på funktionshindrade och barnavård, samt av att kommunernas rätt att 

ta ut skatt har reglerats hårdare (Wörlén, 2010). Även sjukvårdens besparingskrav och 

utmaningar påverkar äldreomsorgens krav eftersom antalet sjuksängar har minskat inom 

sjukvården och således gör att kommunerna måste ta hand om mer komplicerade och 

vårdkrävande personer (Szebehely & Trydegårdh, 2012). 

 

I en jämförande studie med Danmarks äldreomsorg och sociala policy visar Szebehely 

tillsammans med Rostgaard (2012) att tröskeln för att beviljas stöd är mycket högre i 

Sverige än i Danmark. De menar att äldre utan medel och möjlighet att själva skaffa hjälp 

på annat sätt och som saknar rätt till anspråk av insatser då blir utelämnade till anhörigas 

goda vilja. De menar att ökningen av anhörigvård därför har ökat i Sverige och hemtjänst 
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har minskat, men att det inte beror på lagändringar eller ökat stödbehov utan på att 

kommunerna måste hushålla med befintliga resurser som riktas mot de mest behövande.  

 

Resurssparandet i äldreomsorgen har i sin tur lett till att kommuner har skapat strikta 

riktlinjer för bistånd och att biståndshandläggare blir uppmanade av lokalpolitiker att 

följa dessa för att hålla kommunens budget i första hand istället för att se till de 

individuella behoven som grund för beslut (Dunér & Nordström, 2006; Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Flera studier visar att biståndshandläggare tenderar att fatta beslut i 

förhållande till policy och organisationens behov snarare än klienternas. Blomberg 

(2004) har funnit en ökning av en effektivitetsdiskurs i de kommuner han undersökt. 

Ökningen förklaras bero på krav från ledningen att kvalitetssäkra verksamheterna och 

därmed använda resurser på ett bättre sätt. Liknande menar Wörlén (2010) att 

lokalpolitiker sällan vill tala om minskade resurser eller nedskärningar. Istället är det 

vanligare att de använder termer såsom kostnadseffektivitet, effektivisering och 

förebyggande arbete för att ge besparingskraven legitimitet. Detta trots att 

kostnadseffektivisering ofta leder till att kommunerna måste ransonera med resurserna 

vilket skapar snävare biståndsbedömningar och risk för minskad kvalitet i utförandet av 

insatser (Wörlén, 2010). Effektivitetsdiskursen blir således normaliserad i praktiken då de 

restriktiva processerna finns integrerade och omformulerade som mål och riktlinjer, 

maskerade bakom ideal för att värna om klientens bästa. Värdet att hushålla med 

kommunens ekonomiska resurser finns medvetet integrerat i biståndsbedömningen trots 

att det inte ingår i bedömningen enligt lagens mening (Söderberg, Ståhl & Emilsson, 

2015). Vid intervjuer har biståndshandläggare beskrivit att det finns en syn på äldre som 

är föremål för hemtjänstens insatser att de förväntas vara passiva individer. Samtidigt ses 

de, paradoxalt nog, som tillräckligt aktiva för att stå på sig för att få sina behov 

tillgodosedda samt att överklaga beslut de inte är tillfreds med. Biståndshandläggarna 

beskriver även att ekonomiskt resurstänkande är en stor faktor inom handläggningen 

utöver behovsbedömningen, där kategorisering utifrån funktionsduglighet spelar en stor 

roll, särskilt i biståndsbedömningen av sociala insatser (Andersson, 2004). Vid 

biståndsbedömningen kommer de äldres sociala situation i skymundan och är betraktade 

som sekundära efter vårdbehoven (Andersson, 2004; Wikström, 2005).  
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2.2 Ålder, kön och familjeförhållanden  

 inom äldreomsorgen 

Förhållningssättet mot äldre i den svenska hemtjänsten skiljer sig åt mellan kvinnor och 

män utifrån stereotypa könsroller (Andersson, 2007). När det gäller hushåll där en kvinna 

och en man lever tillsammans och en kvinna har stödbehov kan hemtjänsten exempelvis 

städa hennes hem även om mannen i hushållet är frisk och kapabel att sköta om hemmet. 

Vid motsatta förhållanden kommer aldrig städ på tal. Dessa skillnader tyder på att det i 

hemtjänsten finns ett traditionellt synsätt och vanor där män inte förväntas utföra samma 

hushållsuppgifter som kvinnor. Det kan diskuteras om det är de äldre omsorgstagarna 

själva som upprätthåller eller “bara” bidrar till normativiteten genom att de ofta har 

traditionella föreställningar om könsarbetsdelning kopplat till ansvaret för hem och 

hushåll och därmed ansöker om stödinsatser i olika stor utsträckning beroende på 

stereotypa könsroller. Särskilt kvinnor som lever ihop med en man som är föremål för 

äldreomsorgens insatser är därför särskilt sårbara då de förväntades ta hand om sina män 

(Andersson, 2004). Även andra anhöriga än make/maka förväntas ta ett stort ansvar 

gällande äldres omvårdnad trots att det saknar lagstöd. I samband med att praxis har gått 

från en individbaserad syn till en familjebaserad syn på behov har exempelvis personer 

med barn fått mindre hjälp än de som inte har barn (Rostgaard & Szebehely, 2012). 

 

Flera forskare har sett att det finns en kategorisering av människor i 

biståndsbedömningen. (Andersson, 2004; Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2015). I en 

kartläggning av hemsjukvårdspatienter i Region Blekinge fann Zielinski & Halling 

(2015) demografiska skillnader mellan grupper utifrån kön, ålder och olika grader av 

multisjukdom. Kvinnor var överrepresenterade inom hemsjukvården, särskilt inom 

gruppen äldre över 80 år. Bland personer med låg grad av multisjukdom hade kön och 

ålder ingen påverkan, däremot ökade chansen att ges hemsjukvård bland dem med hög 

grad av multisjukdom om de var kvinna och med högre ålder. Till skillnad från 

äldreomsorgen är sjukvården inte grundad på myndighetsutövning och insatser ges 

utifrån HSL (1982:763) som är en rättighetslag, men vi lyfter denna forskningen här 

eftersom resursfördelningen i hemsjukvården ger en indikation på normer och 

värderingar inom vårdande professioner som troligen återfinns även i socialt arbete.  

 



12 

Fysisk och kognitiv nedsättning är de starkaste faktorerna för att äldre ska beviljas ökat 

stöd inom hemtjänsten (Meinow et al., 2005). En studie av Larsson et al. (2004) har dock 

funnit att ensamboende personer med lägre utbildning är den grupp med störst 

sannolikhet att beviljas hemtjänst, vilket indikerar att detta är en målgrupp med 

ouppfyllda behov. Meinow et al. (2005) mätte samband mellan behovsfaktorer (utifrån 

ADL2) och sociodemografiska, miljömässiga (sociala och fysiska) samt strukturella 

faktorer för att undersöka om mängden stöd (antal timmar) den äldre blir beviljad inom 

hemtjänsten påverkas. Resultatet av deras forskning visade att ålder var den enda 

demografiska faktorn som påverkade mängden beviljade hemtjänsttimmar. Studien 

visade att varken kön eller miljö utgjorde en signifikant skillnad i fördelningen av 

resurser i hemtjänsten. I metoddiskussionen problematiserar Meinow et al. (2005) dock 

den strukturella studiens karaktär som lämnar stora luckor att besvara då forskarna inte 

vet något om vilka insatser som beviljats, enbart mängden (antal timmar) ingenting om 

utformningen av insatserna eller hur nöjda de äldre var med de beviljade insatserna 

(kvaliteten).   

 

2.3 Ålder, kön, hälsa och ensamhet 

I en stor intervjustudie på personer som var äldre än 75 år och bodde i Stockholms 

innerstad upptäckte Holmén et al. (1992) att det fanns ett samband mellan ensamhet och 

faktorer såsom ålder, kön och partnerskap. 35 % av informanterna upplevde ensamhet, 

där störst andel var kvinnor. Ensamhet var även vanligare ju äldre en person blev. För 

åldersgruppen 90 år och äldre dalade däremot den upplevda ensamheten i takt med 

stigande ålder. De som upplevde minst ensamhet i studien var de som levde tillsammans 

med en livskamrat till skillnad från änka/änkling (eller motsvarande, de som förlorat en 

livskamrat) där ensamheten var som störst (Holmén et al., 1992). 

 

Tornstam (1999) argumenterar för ett mer holistiskt perspektiv på människans åldrande. 

Han menar att äldre fortsätter att utvecklas både fysiskt och mentalt livet ut och motsätter 

sig föreställningen om att psyket skulle vara skiljt från kroppens åldrande. Istället menar 

                                                
2 Allmän daglig livsföring (ADL) inom sjukvård och rehabilitering bedöms utifrån en ADL-skala. 

Bedömningsmetoden, som också kallas för Katz ADL-index, har utvecklats i USA och används 
för att bedöma behov av insats för yngre och äldre personer med funktionshinder inför 
prognosställande och behandling (socialstyrelsen.se).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rehabilitering
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han att exempelvis erfarenheter och kriser i en människas liv kan leda till att äldre når ett 

mognadsstadie som innebär att man ser på sig själv och sitt liv ur ett nytt livsförsonande 

perspektiv. Detta stadium kallas gerotranscendence och de som är på väg mot detta 

upplever verkligheten på ett sätt där bland annat sociala aktiviteter och relationer får en 

annan mening än tidigare. De som är nära detta stadium uttrycker ofta att de inte har ett 

behov av ytliga sociala relationer och har ett större behov av ensamhet än tidigare. De 

upplever större tillfredsställelse i personliga relationer, är tryggare i sig själva och 

utvecklar starka och komplexa coping-strategier för att hantera livskriser. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning om en restriktiv praktik inom äldreomsorgen visar att det inte bara 

finns en bakomliggande orsak till varför äldreomsorgen sparas in på utan ger svar på ett 

komplext samband mellan flera olika faktorer såväl yttre som inre. De yttre faktorer som 

påverkar äldreomsorgens resurser är nationella beslut och förändringar i andra 

verksamheter som ger en sidoeffekt med ökad belastning på kommunerna, exempelvis 

nedskärningar inom sjukvården (Szebehely & Trydegårdh, 2012; Wörlén, 2010). De inre 

faktorerna har skapats, möjligen på grund av de yttre, som ökade krav på effektivisering, 

utifrån social policy och en idé om social rättvisa där de med störst behov ska ges mest 

rätt till insatser (Dunér & Nordström, 2006; Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Blomberg, 

2004; Wörlén 2010).  Kommunpolitiker ställer krav om att hushålla med tilldelade 

resurser och maskerar besparingskrav med fina formuleringar som i sin tur skapat en 

effektivitetsdiskurs där biståndshandläggarna ges ett legitimerat budgetfokus, som 

påverkar biståndshandläggningen och även synen på klinterna, (Söderberg, Ståhl & 

Emilsson, 2015; Andersson, 2004; Wikström, 2005).  

  

Det finns därmed en hög tröskel i Sverige för att få tillgång till äldreomsorgen och dess 

universella prägeln kan anses vara hotad, en ojämlikhet växer fram där äldre med stort 

socialt och ekonomiskt kapital har större chans att få tillgång till stödinsatser än de med 

svagare kapital (Szebehely & Rostgaard, 2012). Anhöriga spelar därför en viktig roll för 

att stötta upp och det har visat sig inom tidigare forskning att tilldelningen av insatser 

även påverkas av om man lever ensam eller tillsammans med någon eller har andra 

anhöriga som hjälper till. Även ålder och kön påverkar tilldelningen av insatser 
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(Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2015; Andersson, 2004; Wikström, 2005). Studien av 

Meinow et Al. (2005) ger oss en indikator på att det finns en nytta med att lyfta fram de 

sociala insatserna samt att de demografiska skillnaderna kräver en teoretisk ram för att 

kunna förklaras.  

 

Att vi valde att lyfta fram forskning om ålder, kön och hälsa kopplat till ensamhet beror 

på att känslan av ensamhet kan relateras till den äldres behov av sociala insatser inom 

hemtjänsten. Ensamhetsforskning av Holmén et al. (1992) visar att känslan av ensamhet 

skiljer sig beroende av ålder och kön och Tornstam (1999) har efter många års forskning 

om äldres välbefinnande, ensamhet och åldrande utvecklat teorin om gerotrancendence 

som presenterar en förklaring på behovet och icke-behovet av sociala kontakter. I den 

samlade forskningen om ensamhet hos äldre kan vi dra slutsatserna att ensamheten främst 

finns hos de yngre äldre och det är mer vanligt hos kvinnor än män och mest vanligt hos 

de som lever ensamma.  
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3 Teoretisk begreppsram 

För att tolka resultatet och svara på vår kompletterande frågeställning har vi valt att 

använda oss av en begreppsapparat utifrån teorier om rättvisa, resursfördelning och social 

skiktning. Social skiktning som begrepp har vi valt för att belysa om skillnader i 

fördelningen av samhällets resurser kan tolkas bero på maktskillnader mellan sociala 

grupper. Resursfördelning, med de två underbegreppen kategorisering och ransonering 

har vi valt för att kunna beskriva och tydliggöra mönstren i de distributiva skillnaderna 

och om resursfördelningen är restriktiv. Vi har även valt att använda oss av Rawls 

rättvisebegrepp på grund av att hans jämlikhetsgrundande rättvisesyn med betoning på 

skälighet. I analysen ämnar vi nämligen utröna om fördelningen av resurser kan antas 

vara rättvisa genom att de är skäliga trots att eventuella skillnader i fördelning 

förekommer.  

 

Begreppet resursfördelning använder vi för att testa samtliga hypoteser (H1 och H2, H2a - 

H2c) och utifrån begreppet social skiktning testar vi den andra hypotesen med 

underhypoteser (H2, H2a - H2c). För att svara på den kompletterande frågeställningen 

använder vi oss av begreppet rättvisa. 

 

3.1 Rättvisa 

John Rawls teori (2005) om rättvisa är starkt inspirerad av idén om ett samhällskontrakt 

samt idén om att människan är en rationell och moralisk varelse, varifrån han bygger upp 

teorin om hur den ideala rättvisan i ett hypotetiskt samhälle som vuxit fram och 

definierats av rationella jämlikar skulle se ut. Rättviseteorin är enligt upphovsmannen 

själv riktad mot de fördelande aspekterna av de strukturella grunderna i samhället och att 

generera en standard varvid dessa kan bedömas (Rawls, 2005).  

 

Rawls (2005) listar två principer för rättvisa, den första innebär att individen ska ha rätt 

till så omfattande grundläggande friheter som det är möjligt utan att det hindrar att även 

alla andra tillskrivs dessa. Den andra principen kallas differentieringsprincipen och 

innebär att sociala och ekonomiska ojämlikheter ska hanteras med störst fördel för de 
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med sämst förutsättningar och att tillgången och möjligheter till positioner i samhället ska 

vara lika för alla.  

 

Rawls (2005) menar att rättvisa innebär att alla sociala värden såsom pengar, friheter och 

möjligheter är jämlikt fördelade om inte en ojämlik fördelning är till allas fördel. 

Orättvisa är således motsatsen, att dessa värden är ojämlikt fördelade utan att det är till 

allas fördel. Jämlikhet i en administrativ kontext innebär att liknande fall behandlas lika 

utifrån regler och riktlinjer. Detta innebär inte att alla ska ha lika mycket utan att 

fördelningen av resurser kan vara rättvis trots att den är ojämlik om den är till störst 

fördel för de med svagast position i samhället. 

 

3.2 Resursfördelning  

Sociala problem skapas i samhället då någon hävdar att något är ett socialt problem och 

gör anspråk på resurser för att rätta till det de anser är fel i samhället (Best, 2013).  

Lipsky (2010) menar att de som hanterar sociala problem är tjänstemän med ett visst 

utrymme för diskretion och beslutsfattande, såsom exempelvis socialarbetare, vilka han 

kallar  för gräsrotsbyråkrater. Deras beslut präglas av att de fördelar resurser och service 

efter riktlinjer genom att avgöra människors rätt till samhällets resurser, varvid de 

förstärker eller förminskar individers och gruppers anspråk på dessa. Dilemmat att få 

resurser att räcka till i gräsrotsbyråkratier är stort. Desto mer resurser som pumpas in i 

verksamheten desto större efterfrågan tenderar det att bli på dessa resurser i form av 

bland annat service eftersom fler individer och grupper gör anspråk på att ta del av 

resurserna. För att få resurserna att räcka till kan dessa organisationer försöka vara 

restriktiva och hushålla med sina resurser, bland annat genom att försöka arbeta mer 

effektivt eller minska på kostnaderna att utföra själva arbetet.  

 

Ransonering innebär att resurser fördelas för att räcka till utifrån prioriteringar av olika 

sociala grupper framför andra. Följaktligen begränsas tillgången till resurser, eftersom de 

annars inte skulle räcka till om alla sökte till exempel socialbidrag. Denna 

tillgångsbegränsning kan utövas med en rad åtgärder såsom att ställa krav på enskilda 

som gör att de exempelvis måste uppfylla vissa kriterier för att få hjälp (Lipsky, 2010, 

Spicker, 2014). 
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För att möjliggöra bedömningar angående fördelningen av resurser sorterar 

människobehandlande organisationer in individer i olika kriteriebaserade 

behovskategorier, vilket kallas för kategorisering (Lipsky, 2010). Kategoriseringen av 

särskilda grupper i behov inom socialpolitiken innebär att definiera grupper av individer 

som lever under likartade förutsättningar och omständigheter, som samhället förväntas 

ingripa mot med hjälpande insatser (Spicker, 2014).  

3.3 Social skiktning 

I början av 1900-talet beskrev Weber hur olika samhällen är indelade i olika skikt utifrån 

bland annat status, stånd och klasser, där de dominerande skikten utgör en norm som 

präglar den sociala ordningen (Weber, 1996). Forskning om social skiktning har på 

senare år lyft de teoretiska resonemangen från ett tydligt klassfokus till att även handla 

om sociala skillnader mellan bland annat kön, ålder och etnicitet (Bottero, 2005). 

 

Edling och Liljeros (2010) definierar begreppet social skiktning som en hierarkisk 

ordning som förekommer i alla samhällen och för med sig att resurser är ojämnt 

fördelade mellan de människor som ingår i samhället. Det som skapar denna ojämlikhet 

är sociala handlingar i den meningen de är riktade mot eller påverkar andra oavsett om de 

är intentionella eller ej. Det är alltså mellan människor som ojämlikhet skapas, befästs 

och rämnar genom exempelvis handlingar som gör åtskillnad och skapar över-

/underordning. Det är så social skiktning blir till, genom att åtskillnad skapas och att 

olika grupper därmed medvetet eller omedvetet kan ackumulera mer resurser i relation 

till andra. Det är med andra ord också en fråga om makten att få sin vilja igenom, där 

vissa grupper har mer resurser och social legitimitet för att hävda sina intressen och sin 

position i samhället (2010). 

 

3.3.1 Genusperspektiv på social skiktning  

Genusteoretikerna West och Zimmerman (1987) menar att kön är något som görs 

tillsammans med andra genom sociala rutiner. Att göra kön är att utföra handlingar i en 

social kontext som tolkas som feminina eller maskulina. Kön är därför inte en individuell 

egenskap utan en social institution, med en samling sociala normer, vilket individer kan 
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sträva mot att leva upp till. Att vi i vår förståelse för omvärlden delar upp människor och 

egenskaper i män och kvinnor, manligt och kvinnligt beror på att det speglar den sociala 

strukturen vi lever i, samtidigt som det skänker legitimitet åt den sociala ordningen som 

producerar social skiktning utifrån kön. 

 

Evertsson (2010) förklarar att social skiktning utifrån kön innebär en systematisk 

ojämlikhet mellan kvinnor och män. Det är också en hierarkisk ordning där mannen utgör 

normen i samhället medan kvinnan ses som en avvikelse till denna norm. Detta leder till 

att normer för kvinnligt och manligt skapas och återskapas i samhället och legitimerar 

ojämlikhet mellan könen därför att de värden som förknippas med den sociala 

konstruktionen ”manlighet” värderas högre än de värden som förknippas med den sociala 

konstruktionen ”kvinnlighet”. Olofsdotter (2014) argumenterar för att oavsett vilken 

genusteoretisk utgångspunkt man väljer att utgå ifrån fastslår alla att det i samhället finns 

en ojämlikhet i fördelningen av makt, inflytande och resurser mellan könen och att det 

måste problematiseras. Därför finner vi det inte meningsfullt att fördjupa oss ytterligare i 

en specifik genusteori utan håller till godo med den generella definitionen och behäftade 

idén om att könsmaktsordningen är ojämlik till männens fördel.   

3.3.2 Social skiktning och ålderism 

Ålderism är ett begrepp som kan användas antingen för att dela upp människor i olika 

ålderskategorier och analysera maktordningen utifrån sociala relationer eller för att 

beskriva ålder som en dimension av social ojämlikhet (Heikkinen, 2017). Ålderism 

myntades av Robert Butler på 60-talet och var från början oriktat. Det handlade om att 

kategorisera åldersgrupper och ställa dem mot varandra. Senare utvecklade han teorin om 

ålderism till att bli mer riktad mot att äldre som kategori diskrimineras av andra 

åldersgrupper. Butler (1975) beskriver äldre som en upplevd börda för samhället 

eftersom de inte längre bidrar till de gemensamma finanserna och dessutom tenderar att 

drabbas av demenssjukdom eller nedsatt kognitiv förmåga. Äldre värderas därmed lägre 

av normen, den arbetande kategorin, så till vida att äldre inte har samma rätt att uttrycka 

sig och därmed inte ges samma möjligheter att ta plats inom olika fält, eller arenor 

(såsom på arbetsplatsen, i hemmet, inom föreningar etc.).  
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Åldersdimensionen av social skiktning innebär således att det finns en maktordning 

mellan olika åldrar, där de med mest makt är de som ingår i normen och de som avviker 

från normen har mindre. De som utgör normen är de i arbetsför ålder, medan äldre och 

yngre är avvikande (Bergman & Wall, 2017; Heikkinen, 2017). Social skiktning utifrån 

ålder handlar också om hur åldern begränsar och ger individer tillträde till olika arenor 

och tillskrivs olika egenskaper såsom exempelvis grad av mognad på grund av ens ålder 

(Karlsson, 2010; Heikkinen, 2017). Föreställningar om äldres avtagande 

funktionsförmåga leder till att synen på äldre karaktäriseras av sårbarhet och oförmåga att 

leva upp till de sociala kraven om eget ansvarstagande som samhället ställer på en vuxen 

samhällsmedlem (Bergman & Wall, 2017). Ålder konstrueras alltså utifrån dessa tankar 

om ansvar och funktionalitet.  
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4 Metod  

För att svara på de hypoteser vi deduktivt byggt upp utifrån empirisk kunskap behöver vi 

ett material att testa dessa mot. Strukturella frågor, eller påståenden som våra hypoteser, 

gör sig bäst att testa med stora underlag i form av exempelvis statistisk data (Bryman, 

2008). Det empiriska datamaterialet tillhandahåller vi ifrån Karlskrona kommun med 

godkännande av äldreförvaltningens kvalificerade utredare Fredrik Olsson. Materialet är 

ett statistiskt underlag som används inom den interna kontrollen i förvaltningen, som 

underlag vid privata hemtjänstutförares fakturering till kommunen och även för 

utomstående aktörer, exempelvis till jämförelser i Kolada3 och till myndigheter som 

begär underlag för olika rapporter (exempelvis socialstyrelsen). Datamaterialet är ett 

avkodat statistiskt utdrag av samtliga aktuella biståndsbeslut inom hemtjänstens område 

för Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun, totalt 10433 beslut.  

 

4.1 Kvantitativ metod och vetenskapsteoretisk ansats 

För att mäta mönster av data som vi kan testa vår empiriska kunskap emot måste vi 

använda oss av kvantitativa metoder där vi utgår ifrån en objektiv ontologisk förståelse 

av verkligheten och antar ett positivistiskt influerat tillvägagångssätt (Bryman, 2008; 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). I denna studie kommer detta till uttryck genom 

att konstruktionen av hypoteser bygger på tidigare forskning som vi sedan prövar med 

stöd av en teoretisk begreppsram för att verifiera eller falsifiera. Vi använder oss av 

kvantitativ metod eftersom studien berör över 1000 personer från en viss tidpunkt. Vi 

använder oss av både kvalitativa och kvantitativa variabler såsom Eliasson (2018) 

beskriver variabler i siffror som ålder och timmar som kvantitativa variabler samt 

kvantifierbara kvalitativa variabler såsom exempelvis kön och civilstånd. Utifrån detta 

material mäter vi sedan samband mellan olika variabler.  

 

Enligt beskrivningen ovan av det kvantitativa angreppssättet av den här studien, utgår vi 

ifrån en redan behäftad sanning; vi har ett deduktivt utgångsläge där befintliga teorier  

                                                
3  Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Kolada 
registrerar nyckeltal för kommuner och regioner där du kan läsa om verksamheter från år till år. 
Kolada ger underlag för analyser och jämförelser (kolada.se). 
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och tidigare forskning ger en sanning om resursfördelningen av sociala insatser i 

hemtjänsten. Det vi i studien ämnar att göra med den sanningen är att angripa den och 

söka verifiering eller falsifiering av de hypoteser vi byggt upp utifrån den. Den 

vetenskapliga ansats vi antar då innehåller typiska drag från postpositivismen, om att 

fortsätta bygga på och ackumulera kunskap om verkligheten eftersom någon absolut 

kunskap aldrig kan uppnås (Thomassen, 2018). 

 

4.2 Totalundersökning  

Utformningen av sociala insatser för äldre beslutas på kommunal nivå, varför vi ser det 

problematiskt att använda flera kommuner med många olika sätt att organisera de 

stödjande insatserna på, det skulle vara omöjligt att jämföra dess olika insatser på ett 

rättfärdigt sätt. Därför har vi valt att hålla oss till en svensk kommun och i den göra en 

totalundersökning. Då vi fått tillgång till datamaterialet i form av redan sammanställd 

statistik undviker vi de betydliga kostnader som vanligtvis förknippas med 

totalundersökningar. Fördelen med totalundersökningar är att studiens resultat kommer 

gälla för hela populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018) och är därmed 

representativt för hela populationen äldre med hemtjänst i Karlskrona kommun. Därmed 

kringgår vi problemet med ett stickprovs generaliserbarhet och urvalets representativitet . 

Däremot vill vi problematisera generaliserbarheten för övriga svenska kommuner. Vi 

kommer i vårt resultat kunna dra teoretiska slutsatser minst gällande Karlskrona 

kommun. Beträffande hela den äldre svenska befolkningen utifrån kommunernas 

karaktäristiska särdrag och utformning av särskilda stödinsatser drar vi slutsater om en 

viss överförbarhet som vi presenterar i slutdiskussionen av det här arbetet (kapitel 7).    

 

 

4.3 Operationalisering 

För att undersöka sociala insatser inom kommunal äldreomsorg är det nödvändigt att göra 

avgränsningar om vilka insatser det rör sig om och hur vi ska definiera dem. Utifrån det 

teoretiska ramverk vi använt blev det under operationaliseringen nödvändigt att skapa 

samlingsbegrepp och definitioner som överensstämmer mellan befintlig statistik (vårt 

arbetsmaterial) och de teoretiska begrepp vi återger i teorin. Utifrån vår avgränsning 
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finns det i Karlskrona kommun två insatser insatser som specifikt har som syfte och mål 

att tillgodose äldres sociala behov inom ramen för biståndsbedömda insatser i 

hemtjänstens verksamhetsområde (källa: biståndshandläggarnas insatser/rutiner). Dessa 

är Ledsagning för samhällsgemenskap och Social aktivering, vilka vi använder oss utav i 

den kvantitativa analysen kopplad till den teoretiska begreppsramen.   

4.3.1 Ledsagning för samhällsgemenskap 

Ledsagning ges som ett individuellt bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § och 5 kap. 4 o 7 §§. 

Karlskrona kommun har enligt riktlinjer fastställt att det finns två typer av ledsagning, 

varav den ena inbegriper ledsagning till verksamhet inom hälso- och sjukvård och den 

andra typen ledsagning vid samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Den 

senare inbegriper: fritid, kultur och föreningsaktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara 

att besöka vänner eller frisör, fotvård och massage. Man kan även beviljas ledsagning för 

att handla kläder och skor (Riktlinje: ledsagning, Karlskrona kommun). Enligt 

Äldrenämndens delegationsordning har Biståndshandläggaren delegation på att bevilja 

upp till 18 timmars ledsagning per brukare och månad, vilka ska inrymma bägge typer av 

ledsagning, alltså både den tid som beviljas för att besöka hälso- och sjukvården samt den 

tid som beviljas för sociala aktiviteter. En ansökan som överstiger 18 timmar måste 

beviljas av äldrenämnden (Delegationsordning, Äldrenämnden, Karlskrona kommun).  

 

4.3.2 Social aktivering 

Enligt Karlskrona kommuns riktlinjer för social aktivering är insatsen till för den som 

behöver stöd för att bibehålla, eller förebygga bortfall av viktiga sociala, psykiska och 

fysiska funktioner. Social aktivering kan beviljas som bistånd om det inte kan tillgodoses 

på annat sätt t.ex. från frivilligorganisationer, anhörig eller närstående. I riktlinjerna 

framgår att handläggaren kan bevilja social aktivering en gång per vecka (enligt schablon 

1 h) men att det kan beviljas mer tid om det finns särskilda skäl för det (Riktlinje: Social 

aktivering, Karlskrona kommun). I kommunens folder om social aktivering används “att 

komma ut på promenad” som ett exempel på vad insatsen kan innehålla (Äldreomsorg i 

Karlskrona kommun). 
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4.3.3 Omvårdande insatser och omsorgstimmar 

I definitionen för omvårdande insatser har vi i den här studien valt att inkludera alla 

övriga insatser, det vill säga alla insatser som inte är social aktivering eller ledsagning. Vi 

definierar även serviceinsatser såsom stöd med städ, tvätt och inköp som omvårdande. I 

sammanställningen när vi räknar på beviljade timmar kallar vi tiden för omsorgstimme 

eller omsorgstimmar. Dessa har alltså ingen djupare förklaring utan inbegriper; all 

beviljad tid som inte är social tid.  

 

4.4 Kvantifiering 

För att tillhandahålla ett underlag till vår studie efterfrågade vi av Äldreförvaltningen i 

Karlskrona kommun statistik på beviljade hemtjänstinsatser utifrån bistånd genom SoL 4 

kap 1 §. Förvaltningens kvalificerade utredare överlämnade den 17 april 2019 en 

avkodad excelfil med statistik på >10 000 beviljade hemtjänstinsatser utifrån bistånd 

genom SoL (2001:453)  fördelade över en population på 1084 personer med beviljade 

hemtjänstinsatser i Karlskrona kommun. Åldersspannet är från 65 till 102 års ålder, med 

en medelålder på 84,6 år. Könsfördelningen är 713 kvinnor (65,7%) och 371 män 

(34,2%). Nästan hälften av studiesubjekten (48,5%) är änka/änkling och 23,6% är gifta, 

resterande är ogifta (12,4%) eller skilda (15,5%). Filen innehöll 12 kolumner med 

information om nyckelkod (uppgift om adress adress), civilstånd (gift, ogift, 

änka/änkling, skild), kön (kvinna, man), ålder (65-102), beslutstyp (Hemtjänst bifall, 

Ledsagning SoL, Matdistribution, Hemtjänst på natten), insats (exempelvis: morgonhjälp, 

kvällshjälp, städ etc.) samt 6 kolumner med olika mått på beslutad tid och utförd tid. 

Varje rad i filen representerar en insats/ett beslut, alltså kunde samma brukare återfinnas 

på flera rader.  

 

För att göra materialet mer tillämpbart för vår studie började vi med att sortera insatserna 

efter ålder (yngst till äldst med decimaler) och kunde på så vis utläsa samtliga beviljade 

insatser för varje brukare. Vi omkodade variablerna kön och civilstånd till nominal data, 

med kön till 1=kvinna och 2=man och civilstånd till 1=gift, 2=ogift, 3= änka/änkling och 

4=skild.  Därefter raderade vi de rader som innehöll hemtjänst på natten samt 

matdistribution, eftersom den tiden inte beviljas utifrån bistånd utan endast står med som 

underlag för ersättning om utförd tid.  
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Nästa steg var att föra över datan till en excel-fil där vi skapade kolumnerna civilstånd, 

kön, ålder, omsorgstimmar, ledsagning samt social aktivering. Vi överförde därefter 

manuellt data mellan dokumenten enligt följande process: i ålderskolumnen utläste vi 

vilka decimaler som matchade varandra och drog utifrån en matchning med ålder, 

civilstatus och  nyckelkod slutsatsen att gällande rader omfattade samma person. Vi förde 

över civilstånd, kön och ålder till vårt arbetsmaterial. Därefter adderade vi tiden för de 

insatser vi utifrån vårt urval valt att kalla för omsorgstimmar (serviceinsatser och 

omvårdnad) och förde över dessa samt beviljad tid för ledsagning och social aktivering i 

varsin kolumn. Totalt sammanställde vi manuellt uppgifter om beviljat bistånd till 1084 

personer. Hur vi sedermera utförde tester av materialet redovisar vi i kapitel 4.5 statistisk 

analys.  

 

4.5 Statistisk analys 

För att testa H1 och H2a valde vi att använda oss av bivariat regressionsanalys. Metoden 

går ut på att man testar det linjära sambandet mellan två variabler där minst den beroende 

variabeln är kvantitativ (Barmark & Djurfeldt, 2015). Detta innebär att vi kan ta reda på 

sannolikheten att till exempel en person med en viss mängd vårdtimmar får en viss 

mängd sociala timmar. Utifrån tidigare forskning gjorde vi ett antagande att 

omvårdnadstimmar är den oberoende variabeln och timmar för ledsagning och social 

aktivering är beroende variabler. Samt utifrån tidsaspekten resonerade vi i samtliga 

analyser att ålder, kön och civilstånd existerar före beviljade timmar för ledsagning och 

social aktivering, varvid dessa logiskt sett borde utgöra de oberoende variablerna och de 

senare vara beroende variabler. 

 

För att testa H2b använde vi oss av medelvärdesanalys i form av ett  T-test, för att se 

skillnader i medelvärde mellan kvinnor och män gällande timmar för social aktivering 

och ledsagning.  T-tester används när den oberoende variabeln, som det i detta fall är 

kön, utgörs av endast två populationer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). För att 

testa H2c använde vi oss även här av en medelvärdesanalys, men av ett annat slag som 

kallas för en envägs-ANOVA. Denna metod är tillämpbar när man vill mäta skillnader 

mellan fler än två populationer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).  
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Att testa samband i en bivariat analys innebär att avgöra om ett samband är tillförlitligt 

eller är orsakat av slumpen (Djurfeldt & Stjärnhagen, 2018). I resultatet har vi valt att 

redovisa signifikanstest trots att detta är en totalundersökning och alla resultat därmed är 

signifikanta, detta motiverar vi med att det ändå är värt att uppmärksamma eftersom det 

indikerar huruvida ett samband är betydelsefullt eller ej. Signifikansen redovisar vi som 

p. Värdet för signifikansen ska vara under 5 procentenheter för att vara signifikant (p 

<0.05) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).  

 

Vi har även valt att redovisa R2 istället för adj. R2 eftersom det senare är ett mått som 

används som försiktighetsåtgärd när det gäller små urvalsstudier och inte är nödvändigt i 

en totalundersökning. R2 - värdet är ett mått i procent som visar i hur hög grad variansen i 

den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende. Ju närmare 0 R2 är desto mindre 

samband tyder det på och tvärtom (Barmark & Djurfeldt, 2015; Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

När man talar om en studies reliabilitet innebär det en uppskattning om undersökningens 

pålitlighet, att samma resultat kan nås med en likadan studie. För att en studie ska kunna 

ha hög validitet gäller det att den har en hög reliabilitet. Validitet handlar om studiens 

giltighet, det vill säga om den mäter det den säger sig mäta (Eliasson, 2018). En styrka 

med sekundäranalys av offentlig statistik av det här slaget är att bortfall inte existerar 

(Bryman, 2008) varför resultatet blir representativt för hela gruppen äldre över 65 år i 

Karlskrona kommun med hemtjänst.  

 

Användning av offentlig statistik i forskningen har under en längre tid varit marginell på 

grund av kritik mot att statistiken kan ses som ett uttryck för organisationers processer 

snarare än objektiva mått, eller att statistik förfalskas eller påverkas av yttre betingelser i 

samhället som gör att statistiken inte blir tillförlitlig, exempelvis att statistik förfalskas 

för att visa upp organisationens effektivitet i jämförelse med andra (Bryman, 2008). Vi 

ser dock  för den här studien att det problemet inte är en faktor eftersom registret över 

hemtjänstbeslut dels är internt och ämnat för översikt av äldreomsorgens aktuella beslut 
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där det även används som underlag för att privata hemtjänstutförare ska kunna debitera 

Karlskrona kommun rätt mängd utförd tid och dels används det som statistiskt underlag i 

jämförelse med andra kommuner. Karlskrona kommun vinner därför ingenting på att 

förvanska eller korrigera denna statistik, varken internt eller externt.  

 

Kritik har även riktats mot att samhällsforskares definitioner inte stämmer överens med 

organisationers definitioner av begrepp (Bryman, 2008), men i denna studie är inte heller 

detta något problem eftersom de variabler vi har med är objektiva mått, i form av ålder, 

kön, civilstånd samt antal timmar för ledsagning, omvårdnad och social aktivering. 

Genom att definiera kategorierna ledsagning, omvårdnad och social aktivering och 

förklara insatserna enligt kommunens egna styrdokument (exempelvis i riktlinjer och 

rutiner) undviker vi att vilseleda läsarens begreppsförståelse eller förvanska resultatet. Vi 

påstår oss inte heller förstå någonting utifrån materialet utan drar alla slutsatser utifrån 

det teoretiska ramverk vi presenterar i teoriavsnittet (kap 3).  

 

Studien handlar om restriktivitet i resursfördelningen av sociala insatser, samt skillnader 

mellan demografiska variabler. Indikatorn på en restriktiv resursfördelning beskriver vi 

som insparande av resurser genom mindre ransonering till vissa grupper samt att  

vårdtimmar påverkar ransoneringen av sociala insatser. 

 

Ett sammanhang där resurser sparas in på klienter i äldreomsorgen ser vi som en 

indikator på att det finns en orättvis fördelning på grund av resurstänkande och social 

skiktning som reproduceras i äldreomsorgen. Avsaknaden av denna indikator anser vi 

stämmer väl överens med vår teoretiska definition på rättvisa, vilket ger oss goda 

förutsättningar att ge hypotesen en rättvis prövning och därmed validitet i och med att vi 

mäter det vi utger oss för att mäta.  

 

Att studien är tillförlitlig hävdar vi eftersom den även har en stark replikerbarhet, samma 

analyser går att göra på vårt material, eller genom insamlandet av likvärdig statistik från 

en annan eller samma kommun. Vi mäter även insatser i timmar vilket är samma enheter 

som kommunen själva använder sig av i sitt register. Vi valde att gå  tillväga så därför att 

man visserligen hade kunnat mäta skillnaden mellan de som hade social aktivering och 

ledsagning i de olika variablerna, men vi hade då inte kunnat visa på mönster eller 

trenden i skillnader när insatserna fördelas över populationen. En sista poäng angående 
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reliabiliteten är att eftersom det är ett komplett  kommunalt register där det inte existerar 

några bortfall, vare sig i timmar eller individer, anser vi att risken för mätfel är minimal. 

 

4.7 Etiska överväganden  

Enligt det forskningsetiska rådet ska all forskning sträva efter att vara samhällsnyttig och 

inte orsaka lidande (Hermerén, 2011). Syftet och samhällsnyttan med vår studie är att 

statistiskt pröva huruvida resursfördelningen av sociala insatser präglas av restriktivitet 

och skillnader mellan demografiska grupper, det vill säga att visa att det finns en ojämlik 

fördelning av sociala insatser inom hemtjänst i kommunal äldreomsorg.  

 

4.7.1 Forskningssubjekt 

Enligt Helsingforsdeklarationen och vetenskapsrådet (Hermerén, 2011) måste forskning 

ta hänsyn till forskningssubjektens integritet och rätt att skydda sitt privatliv 

(konfidentialitet). Materialet innehåller inga personnummer eller namn då det är 

avidentifierat och behandlar inga känsliga uppgifter, såsom någon enskilds personliga 

åsikter, berättelser eller de sociala utredningar som föranleder biståndsbesluten, vi samlar 

endast in rådata utifrån de insatskategorier vi valt att mäta samband emellan och röjer 

ingen persons identitet varför det heller inte krävs tillstånd från någon enskild att inhämta 

materialet. Fördelen med att använda sig av offentlig statistik är att de som deltar i 

studien och finns bakom datamaterialet inte vet om att de blir undersökta, vilket 

minimerar forskarpåverkan. Det vi undersöker är dock inte människorna per se, utan 

organisationens arbete med dessa människor, subjekten påverkar inte oss och vi påverkar 

inte dem. Detta gör att offentlig statistik även kan kallas för en icke-reaktiv metod 

(Bryman, 2008). Att ålder, kön och civilstatus framkommer i materialet skulle kunna 

vara ett problem utifrån frågan om forskarinsyn och sekretess, men vi ser att risken att 

röja någons identitet är i det närmaste obefintlig, trots att en av forskarna arbetar nära 

brukarna, då det rör sig om en totalundersökning med en omfattning av ca 1100 st 

personer.  

 

Enligt lagen om etikprövning (2018:1999) måste all forskning överväga nyttan av 

forskningen med riskerna att skada enskilda personer. Finns en risk att skada 
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forskningspersoner måste nyttans överväganden prövas. I denna studie finns ingen 

uppenbar risk att skada forskningspersoner fysiskt eller psykiskt då det inte är enskilda 

som undersöks utan snarare mönster och grupperingar, varför lagen om etikprövning inte 

behöver tillämpas.   

 

4.7.2 Datamaterialet 

Det material vi tillhandahållit från Karlskrona kommun var aktuella biståndsbeslut med 

utdrag från register i mars månad 2019. Enligt muntlig utsaga från kvalificerad utredare 

Fredrik Olsson i Karlskrona kommuns Äldreförvaltning ändras inte strukturer i 

biståndsbesluten över årets gång då de flesta biståndsbesluten tas för ett-årsperioder, 

varför vårt resultat gör sig gällande över en viss tid, åtminstone ett år framåt. Däremot 

kan besluten förändras över en längre tid, eftersom rutiner och riktlinjer regelbundet 

arbetas om och bearbetas vilket i sin tur påverkar de nya beslut som tas över året.    

Datamaterialet i den form som vi använt det i studien samt originalfilen från Karlskrona 

kommun kommer att sparas i enlighet med arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) i minst 10 år för transparens och kritisk granskning. Uppsatsen i sin helhet 

publiceras i universitetets arkiv DIVA där den kan läsas av allmänheten.  

 

4.7.3 Objektivitet  

En av forskarna i studien, arbetar som biståndshandläggare i den aktuella kommunen 

vilket kan påverka objektiviteten i studien och dess utfall. För oss har det därför varit 

viktigt att medvetandegöra och regelbundet diskutera riskerna med den insynen. Att ha 

insikt i organisationen har samtidigt varit fördelaktig då det gjort att vi kunnat lyfta nya 

intressen och perspektiv i fortskridandet av projektets gång och kunnat använda oss av 

yrkeskunskapen för att orientera oss i begrepp och förståelsen för vilka avgränsningar vi 

varit tvungna att göra. För resultatet i studien vore det mer problematiskt om vi utfört en 

kvalitativ forskning där forskarens objektivitet är svårare att ta till fasta än vid denna 

typen av forskning där vi deduktivt använder teorier för att förklara fenomen snarare än 

materialet i sig. Teorin svarar för mekanismerna i orsakssambanden och vi tar ingen 

hänsyn till forskningssubjektens åsikter, känslor eller upplevelser varför våra egna inte 

heller kan ha någon påverkan på resultatet. Däremot kan alltid vår förförståelse påverka 
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vilken vikt vi lägger vid teorin i analysen, när det gäller att förkasta eller verifiera dess 

sanningsenlighet utifrån vad vi som forskare väljer att lyfta fram i materialet (Hermerén, 

2011). Till exempel kan svaga negativa eller positiva samband lyftas fram för att verifiera 

eller förkasta en teori, vilket kan försvaga en resultatets giltighet (Bryman, 2008). Att 

använda ett statistiskt underlag underlättar objektiviteten och minimerar forskarpåverkan 

och vi medvetandegör strategiskt alla vägval och ifrågasätter hur studien påverkas av 

våra val. Eftersom studiesubjekten inte är medvetna om sitt deltagande i studien kan de 

därför inte heller påverka empirin i dataunderlaget. 

 

4.8 Arbetsprocess  

Vi som har skrivit denna kandidatuppsats har gjort arbeten tillsammans tidigare och har 

en god metod för samarbete där vi i mångt och mycket processar information på ett 

likvärdigt sätt för att uppnå förståelse och förnyad kunskap. Vi är båda våra egna värsta 

kritiker och ställer höga krav på oss själva samtidigt som vi stöttar och lyfter varandra i 

ett genuint och vänskapligt samarbete. Alla vägval har under uppsatsens gång diskuterats 

sinsemellan och fattats beslut om gemensamt, samt skrivits fram och redigerats 

gemensamt.  
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5 Resultat 

Resultatet av denna studie består av de tester vi beskriver i metodavsnittet (kapitel 4.5) 

som vi sedermera har genomfört i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Resultaten för testerna visade att fördelningen av timmar för social 

aktivering och ledsagning påverkas av antalet omsorgstimmar och ålder. Samt att det 

finns en skillnad i medelvärde för beviljade ledsagartimmar och social aktivering mellan 

män och kvinnor. Sist visade resultatet att det finns en skillnad i variansen av beviljade 

antal timmar för social aktivering, men inte för ledsagartimmar mellan grupperna gifta 

och änkor/änklingar. 

 

5.1 Beviljad tid  

De första analyserna vi genomförde var deskriptiva frekvenstabeller för att få en 

överblick av materialet och den beviljade tidens fördelning. Den beviljade tiden för 

ledsagning, social aktivering och det vi valt att kalla omsorgstimmar (omvårdnads- samt 

serviceinsatser) sprider sig och skiljer sig mellan studiesubjekten där alla varianter av 

mer eller mindre beviljad tid inom de tre olika insatskategorierna förekommer. Vid en 

första anblick över det sammanställda materialet kunde vi inte se att det fanns några 

tydliga mönster i fördelningen och det fanns inga extremvärden som kunde ge 

missvisande utfall. För ledsagning sprider sig den beviljade tiden från 0-56 

timmar/månad med ett medelvärde på 4.81 timmar/månad, social aktivering från 0-22.5 

timmar/månad med ett medelvärde på 1.84 timmar/månad och omsorgstimmar från 0-

195.67 timmar/månad med medelvärdet 29.28 timmar/månad. Den beviljade tiden 

redovisas i vårt arbete i decimalform, där exempelvis 0.5 = 30 minuter.  

 

5.2 Omsorgstimmars påverkan på sociala timmar 

För att testa vår huvudhypotes H1 (Antalet vårdtimmar den enskilde tilldelas påverkar 

antalet sociala timmar som tilldelas densamma) utförde vi två stycken bivariata 

regressionsanalyser. Först testades beviljade omsorgstimmars påverkan på beviljade antal 

timmar för ledsagning. Sedan testades beviljade omsorgstimmars påverkan på beviljade 

antal timmar för social aktivering.  



31 

 

Den första regressionsanalysen visade att antal beviljade omsorgstimmar har en positiv 

påverkan på antal beviljade ledsagartimmar (b = .5, t = 8.98, p < .001). Detta innebär att 

för varje beviljad omsorgstimme ökar beviljade ledsagartimmar med 0.5 (30 minuter). 

Detta samband får dock tolkas med försiktighet då beviljade omsorgstimmar endast 

förklarar 7 % av beviljade ledsagartimmar (r2 = .07).  

 

Den andra regressionsanalysen visade att antal beviljade omsorgstimmar har en positiv 

påverkan på antal beviljade timmar för social aktivering (b = .42, t = 16.03, p < .001) 

vilket innebär att för varje beviljad omsorgstimme ökar beviljade timmar för social 

aktivering med 0.42 (~25 minuter). T och P- värdena visar att det inte är sannolikt att 

slumpen kan förklara linjens lutning och att vi av misstag kan förkasta nollhypotesen i 

färre än 1 av 1000 fall (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Förklaringsgraden är 

dock enbart 19 % (r2 = .19), därför måste resultatet tolkas med försiktighet.  

 

Testerna tillsammans bekräftar vår huvudhypotes. Antal beviljade omsorgstimmar 

påverkar tilldelningen av sociala timmar. Dock måste resultatet tolkas med försiktighet 

då förklaringsgraden är svag. 

 

5.3 Ålders påverkan på fördelning av sociala insatser 

För att testa H2a (Resursfördelningen av sociala insatser skiljer sig åt mellan olika 

grupper, beroende på ålder) utfördes två bivariata regressionsanalyser för ledsagning och 

social aktivering separat.  

 

Det första testet visade att ålder har en svag negativ påverkan på antal beviljade 

ledsagartimmar (b = -.08, t = -3.23, p < .001). För varje år minskar ledsagning med 0.08 

(~4 minuter). Resultatet av den första regressionen innebär att ju äldre personen är desto 

mindre ledsagartimmar beviljas. Ålder förklarar dock bara 1 % av antalet beviljade 

ledsagartimmar (r2 = .01). 

 

Den andra bivariata regressionen visade att åldern däremot  har en svag positiv påverkan 

på antal beviljade timmar för social aktivering (b = .04, t = 16.03, p < .001). Med ökande 
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ålder ökar även beviljad tid för social aktivering med 0.04 (2 min). Detta innebär att ju 

äldre personen är desto större antal timmar för social aktivering beviljas. Även i den här 

regressionen är förklaringsgraden något svagare och förklaras till 0.3 % (r2 = .003). 

Tillsammans bekräftar testerna hypotes H2a. Ålder påverkar fördelningen av antalet 

sociala timmar, dock i olika riktning för social aktivering och ledsagning. Resultatet 

måste dock tolkas med försiktighet på grund av den mycket svaga förklaringsgraden. 

 

5.4 Fördelning av sociala insatser utifrån kön 

För att testa H2b (Resursfördelningen av sociala insatser skiljer sig åt mellan olika 

grupper, beroende på kön) utförde vi ett oberoende T-test. Detta för att undersöka om det 

fanns en skillnad mellan medelvärde mellan könen. 

 

Testet visade att det finns en skillnad i medelvärdet av antal beviljade ledsagartimmar 

beroende på om den äldre är en kvinna (n = 713, m = 5.16) eller en man (n = 371, m = 

4.12, t(1082) = 2.58, p < .01). För kvinnor är medelvärdet i ledsagartimmar 5.16/månad 

och för män 4.12/månad. Kvinnor beviljas alltså i snitt 1.02 timmar mer ledsagning per 

månad än män. 

 

Det råder även skillnad i antal beviljade timmar för social aktivering beroende på om den 

äldre är kvinna (n = 713, m = 2.08) eller man (n = 371, m = 1.36, t(950.4) = 4.14, p < 

.001). För kvinnor är medelvärdet för antalet beviljade timmar för social aktivering 2.08 

timmar/månad och för män 1.36. Kvinnor beviljas alltså i snitt 0.72 timmar mer social 

aktivering per månad än män.  

 

Genom testningen bekräftas H2b, tilldelning av sociala insatser skiljer sig åt mellan könen 

där kvinnor får en högre tilldelning än män. 
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5.5 Fördelning av sociala insatser utifrån civilstånd 

För att testa H2c (Resursfördelningen av sociala insatser skiljer sig åt mellan olika 

grupper, beroende på civilstånd) genomförde vi ett envägs ANOVA-test, vilket också 

kallas envägs variansanalys. 

 

Testet visade att det inte fanns någon skillnad i antal beviljade ledsagartimmar eller 

omsorgstimmar beroende på vilket civilstånd den äldre hade (gift, ogift, änka/änkling och 

skild). Däremot fanns en skillnad i beviljade antal timmar för social aktivering beroende 

på civilstånd (F (3,1080)=3.14, p < .05). För att se vilket civilstånd som var avvikande 

utförde vi ett post hoc test. Testet vi genomförde kallas tukey-test och resultatet visade att 

antal beviljade timmar för social aktivering skiljde sig mellan grupperna änka/änkling (n 

= 526, m = 2.03) och gift (n = 256, m = 1.38, m.diff = .65, p = .05). Det innebär att 

gruppen änka/änkling beviljas 0.65 fler timmar per månad för social aktivering än 

gruppen gift. 

 

Hypotes H2c kan delvis bekräftas, civilstånd påverkar tilldelning av sociala insatser när 

det kommer till social aktivering men inte för ledsagartimmar. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Regressionsanalyserna vi utförde för att testa den första hypotesen och den andra 

hypotesens första underhypotes (H1 och H2a) visade att antalet beviljade omsorgstimmar 

påverkar fördelningen av sociala timmar och att ålder har en negativ påverkan på 

ledsagartimmar men en positiv påverkan på timmar för social aktivering. Därmed kan 

nollhypoteserna förkastas och H1 och H2a anses verifierade.  

 

Varians och medelvärdesanalyserna vi utförde för att testa den andra hypotesens två sista 

underhypoteser (H2b & H2c) visade att fördelningen av sociala insatser skiljer sig åt 

mellan könen och att civilstånd påverkar fördelningen av sociala insatser när det kommer 

till social aktivering men inte för ledsagartimmar. Detta innebär att nollhypoteserna 

förkastas och H2b anses vara verifierad, samt att  H2c anses delvis verifierad. 
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6 Analys 

I detta kapitel ställer vi resultatet mot begreppen ransonering, kategorisering och social 

skiktning och rättvisa. Analysen visar att det finns en restriktivitet men även en viss 

rättvisa i hemtjänstens resursfördelning av sociala insatser och att social skiktning 

påverkar resursfördelningen i visst mått.  

 

6.1 Restriktiv resursfördelning  

 – vårdtimmar mot sociala timmar 

Resultatet visar att beviljade timmar för social tid, både i form av ledsagning och social 

aktivering ökar i takt med att omsorgstimmar ökar. Resultatet kan jämföras med det 

Meinow et al. (2005) fann, att nedsatt funktionsförmåga är en viktig faktor för att beviljas 

ökade insatser i hemtjänsten. En högre grad av nedsatt funktionsförmåga kan alltså 

förmodas leda till en högre grad av omvårdnadstimmar. Tidigare forskning har även visat 

på att synen på äldre definieras av sårbarhet och oförmåga på grund av föreställningar om 

äldres avtagande funktionsförmåga (Bergman & Wall, 2017). Resultatet kan därmed 

tolkas så att de som bedöms ha ett stort vårdbehov även bedöms vara i störst behov av 

sociala insatser. Enligt Lipskys (2010) begrepp ransonering och kategorisering kan detta 

tolkas som att kategoriseringen av äldre med sociala behov är kopplat till nedsatt hälsa 

och funktionsförmåga varför de med fler vårdtimmar ransoneras fler timmar för sociala 

insatser. Andersson (2004) menar därtill att sociala insatser i praktiken bedöms sekundära 

de vårdande och Wikström (2005) visar att individuella sociala behov kommer i 

skymundan av vårdbehov i äldreomsorgen. 

 

Wörlén (2010) menar att prioriteringar i fördelningen av välfärdsinsatser för att få 

kommuners ekonomiska medel att räcka till leder till skärpta krav i biståndsbedömningar. 

I förhållande till resultatet kan detta tolkas som att kategorin äldre som prioriteras är de 

med ett högre vårdbehov. Därtill tyder det även på att de med ett mindre vårdbehov men 

med ett större socialt behov har ett mindre anspråk på sociala insatser än de med ett större 

vårdbehov, såsom Lipsky (2010) menar att vissa grupper prioriteras i resursfördelningen 

för att få resurser att räcka till.  
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Ovanstående resonemang är förenligt med det Lindelöf och Rönnbäck (2004) fann i sin 

studie, att klienternas behov kommer i skuggan av policy och organisationens behov som 

i detta fall kan tolkas som ett behov av att hushålla med resurser vilket Lipsky (2010) 

menar förekommer i människobehandlande organisationer. Liknande menar Dunér och 

Nordström (2006) att resurssparande kan leda till att handläggare ser mindre till de 

individuella behoven än till den kommunala budgeten. Av resultatet att döma kan det 

därmed röra sig om en restriktiv fördelning av resurser, genom insparande vid 

ransoneringen till mindre prioriterade kategorier av äldre i hemtjänsten. Resultatet 

stämmer således även överens med Blomberg (2004) som fann en ökad 

effektivitetsdiskurs i de kommuner han undersökt, eftersom resurser används mer 

effektivt om de ransoneras ut i högre utsträckning till de som har ett högre anspråk, med 

andra ord till de som har ett större och mer legitimt behov i organisationens kontext. 

Detta tyder även på en rättvisa i fördelningen av resurser eftersom det stämmer överens 

med Rawls (2005) beskrivning om en rättvis fördelning av resurser, som innebär att 

fördelningen ska vara till störst fördel för dem med sämst förutsättningar. 

 

Szebehely och Rostgaard (2012) beskriver en högre tröskel, att det krävs ett större 

vårdbehov för att få del av äldreomsorgens insatser i Sverige, en sådan argumentation 

skulle göra sig logiskt tillämpbar för vårt resultat. Om äldre inte räknas vara i behov av 

sociala insatser på grund av ett för litet vårdbehov, kan det förklaras utifrån restriktivitet i 

ransoneringen av resurser och kategoriseringen av äldre. Specifikt är det nedsatt 

funktionsförmåga och hälsa som avses, då föreställningar om äldre enligt Bergman & 

Wall (2017) är präglade av nedsatt fysisk förmåga. 

 

6.2 Restriktiv resursfördelning och social skiktning  

Resultatet visar att antalet beviljade timmar för social aktivering och ledsagning skiljer 

sig åt beroende på variabler om ålder kön och civilstånd. I analysen väljer vi att sära på 

ålder men slår samman genus och civilstånd då dessa vävs samman inom de teoretiska 

begreppen gällande social skiktning.  

 



36 

6.2.1 Åldersbaserad resursfördelning 

Utifrån Edling och Liljeros (2010) definition av begreppet social skiktning kan vi tänka 

oss att äldre utifrån grad av ålder blir ojämlikt behandlade utifrån deras positioner i 

samhället. Detta är i linje med Meinow et al. (2005) som fann att ålder som faktor  

påverkar mängden beviljade hemtjänsttimmar. Resultatet av de regressionsanalyser vi 

utförde visar intressant nog att ålder har ett negativt samband med ledsagartimmar, men 

ett positivt samband med social aktivering.   

 

Att de med högre ålder får mindre timmar för ledsagning kan tolkas bero på det som 

Bergman och Wall (2017) menar, att föreställningar om äldre människor konstrueras 

utifrån tankar om mindre förmåga att ta ansvar och nedsatt funktionalitet. Därmed kan 

äldre uppfattas som mindre kapabla och att de exempelvis inte kan tillgodogöra sig 

nyttan av insatserna. Enligt Tornstams (1999) forskning om gerotranscendens kan det 

även vara så att äldre med hög ålder inte känner samma behov av ledsagning eftersom de 

redan anser sig känna samhällsgemenskap på grund av att de närmar sig ett 

åldrandestadium som förändrar deras världsuppfattning.  

 

En annan förklaring är att föreställningar om äldre gör det lättare för äldre närmare 

pensionsåldern att hävda sina intressen och få ta del av kommunens resurser för 

ledsagning på grund av att de står närmare de arbetande åldrarna och därmed förväntas 

vara mer aktiva (jmf. Butler, 1975; Bergman & Wall, 2017). Andersson (2007) menar 

liknande att uppfattningen om äldre i hemtjänsten är att de i regel är passiva, vilket kan 

förklara det negativa sambandet mellan ledsagning och ålder som att passiviteten 

förväntas öka i takt med åldern och minskar anspråket på ledsagning när åldern ökar. 

Dessa föreställningar om äldre kan sedan påverka äldres anspråk till ledsagning utifrån 

ålder. Detta skulle även innebära att äldre även kategoriseras utifrån grad av ålder, där de 

närmare pensionsåldern förväntas ha vissa behov och de med hög ålder förväntas ha 

andra. Detta påminner om Karlsson (2010) som menar att åldern begränsar och ger 

individer tillträde till olika arenor och tillskrivs olika egenskaper.  

 

Det positiva sambandet mellan ålder och social aktivering däremot, kan tolkas utifrån 

Best (2013) som menar att sociala problem skapas när anspråk görs för att lösa dem och 

utifrån Bergman och Wall (2017) bero på att föreställningar i samhället om äldres 
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funktionsförmåga och otillräckliga självständighet leder till att lyfta fram ett behov för 

insatsen på policynivå vilket stärker gruppen äldre med hög ålders anspråk på insatsen. 

Följaktligen blir det lättare för individen att hävda sina intressen och äga ett anspråk på 

dessa resurser. Ett anspråk som ökar med stigande ålder. Enligt denna tolkning skiljer 

kommunen ut äldre med hög ålder som grupp eftersom deras sociala legitimitet att hävda 

resurser för social aktivering är olika utifrån sociala maktförhållanden och deras sociala 

positioner i samhället.  

 

Vår ovanstående tolkning av resultatet kan utifrån Rawls (2005) rättvisebegrepp förklaras 

som en rättvis fördelning därför att olika grad av ålder kan antas leda till olika behov, där 

fördelningen är till nytta för de mest utsatta grupperna.  

 

6.2.2 Genusbaserad resursfördelning 

Resultatet visade att kvinnor får fler timmar för ledsagning och social aktivering än män.  

Resultatet kan tolkas utifrån West och Zimmerman (1987) som menar att social skiktning 

återskapas av att samhället gör skillnad mellan män och kvinnor, som att skillnaden i 

fördelning påverkas av hur kön skapas i den sociala strukturen i samhället. 

Andersson (2007) har visat att konstruktionen av kön i äldreomsorgen beror på 

traditionella föreställningar om könsarbetsdelning som tenderar att ge männen fördelar 

gentemot kvinnorna. En sådan fördel är att könsroller cementeras djupare av mönster i 

fördelningen av resurser som leder till att återskapa maktförhållanden mellan könen på 

hemmaplan och därmed bidrar till att återskapa social skiktning i samhället. Å andra 

sidan kan resultatet tolkas utifrån Evertssons (2010) beskrivning av genusperspektivet på 

social skiktning som att män har en högre position i samhället än kvinnor och därför 

borde gruppen män få fler timmar för sociala insatser. Detta kan tolkas som att social 

skiktning inte förefaller påverka resultatet, utan att fördelningen av fler timmar för 

sociala insatser till kvinnor beror på andra faktorer. 

 

Resultatet kan tolkas som att det är behovet som styr fördelningen och att männen söker 

bistånd för social aktivering i lägre utsträckning i likhet med vad Holmén et. al. (1992) 

visar, att det finns könsskillnader i att uttrycka ensamhet, då äldre män uttrycker ett 

mindre socialt behov än kvinnor. Att kvinnor får fler timmar beviljade för sociala insatser 
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än män kan då utifrån Anderssons (2007) argumentation förstås som att männen fördelas 

färre timmar på  grund av att de gör mindre anspråk på sociala insatser eftersom de 

förväntar sig få mer socialt stöd på annat sätt än genom hemtjänstens insatser. Till detta 

resonemang kan även vägas att Szebehely och Rostgaard (2012) hävdar att anhörigvård 

har ökat i Sverige som ett utslag av att kommunerna hushåller med resurser genom att 

fokusera insatserna mot de mest behövande, varför det är möjligt att kvinnor även 

förväntas ta hand om sina mäns sociala behov.  

 

Kvinnors högre resursfördelning skulle annars kunna förklaras utifrån att kvinnor i högre 

grad ansöker om de sociala insatserna gentemot männen i äldreomsorgens kontext. Att 

kvinnorna inte får hjälp av anhöriga och sina män i samma utsträckning så som männen 

gör (se Andersson, 2007) kan göra att kvinnorna ses som extra utsatta och därmed kan 

utgöra en prioriterad grupp i ransoneringen av sociala insatser (se Lipsky, 2010; Spicker, 

2014; Best, 2013). Utifrån detta resonemang skulle fördelningen av sociala insatser 

kunna tolkas som rättvis utifrån Rawls (2005) rättvisebegrepp eftersom det är den grupp 

som har sämst förutsättningar att få sina sociala behov uppfyllda som får störst fördelning 

av de sociala insatserna i hemtjänsten och därmed störst nytta. 

 

Resultatet visade även att ledsagartimmar inte påverkas av civilstånd, men det gör 

däremot timmar för social aktivering, där änkor och änklingar beviljas ungefär 40 

minuter mer i månaden än gifta. Den större fördelningen kan tolkas som att änkor och 

änklingar som kategori gör större anspråk på insatsen social aktivering än den gifta 

populationen. Detta resonemang styrks av Larsson et al. (2004) som fann att 

ensamboende är en grupp med stor sannolikhet att beviljas hemtjänst. Enligt Weber 

(1996) som menar att de dominerande skikten sätter normer för hur man ska leva, skulle 

man kunna tolka det som att gruppen gifta fördelas mindre timmar för sociala insatser på 

grund av att de som kategori utgör normen för hur man ska leva det goda livet, utifrån en 

tvåsamhetsnorm och därmed inte har lika stort behov av att göra anspråk på timmar för 

social aktivering.  

 

En annan möjlighet är att de gifta söker mindre timmar för social aktivering än änkor och 

änklingar utifrån den logiska argumentationen att de som lever tillsammans med någon 

upplever ett mindre behov av sociala insatser. Att fördelningen inte skiljer sig åt mellan 

gifta och änkor/änklingar gällande ledsagning kan bero på att den insatsen enligt tidigare 
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argumentation (se kap. 6.1) har en ökad fördelning ju fler omvårdnadstimmar den äldre 

beviljas, där exempelvis nedsatt funktionsförmåga kan vara den bidragande faktorn och 

civilstånd därmed inte påverkar. Som vi argumenterar tidigare i detta kapitel gällande 

samlevande par, har ofta män som lever i tvåsamhet stöd av sin kvinna och om mannen 

sedermera förlorar sin hustru och blir änkling kan han antas få ett ökat behov av 

stödinsatser från hemtjänsten. Det förklarar dock inte änkors ökade sociala timmar som 

måste förklaras utifrån andra faktorer, exempelvis Holmén et. al:s (1992) påstående om 

att kvinnor uttrycker en större känsla av ensamhet än män.  

 

Resultatet att änkor/änklingar tilldelas mer tid för social aktivering tyder utifrån 

ovanstående argumentation på att det är de grupper med störst behov som får mest 

sociala insatser,  samt att utfallet därmed leder till lika behandling, varför resultatet kan 

tolkas som att fördelningen av resurser för sociala insatser är rättvis utifrån Rawls (2005) 

rättvisebegrepp. 

 

 

 

  



40 

7 Diskussion 

När vi började den här undersökningen hoppades vi kunna få svar på frågan om det finns 

en  restriktiv praktik i äldreomsorgen, där ekonomiskt tänkande och sociala ojämlikheter 

är en faktor som påverkar välfärdsarbetets slutprodukt, samt om resursfördelningen kan 

anses rättvis. Det vi bidragit med till forskningen är att bygga ut kunskapen om vilka 

kategorier av äldre som ransoneras flest  timmar för sociala insatser, där vårt resultat gör 

sig gällande för åtminstone Karlskrona Kommun, men utifrån den teoretiska 

överförbarheten kan göra sig gällande även i andra kommuner.  

7.1 Slutsatser 

Resultatet visade att de som får flest vårdtimmar är de som får flest timmar för både 

ledsagning och social aktivering. Ju fler omvårdnadstimmar den äldre beviljas desto fler 

timmar beviljas för sociala insatser. Vi tolkar detta likt Söderberg, Ståhl och Emilssons 

(2015) slutsatser, att organisationens behov av att hushålla med resurser kan påverka 

kategoriseringen av äldre med sociala behov att bygga till en viss del på vårdbehov. En 

slutsats vi gör är likt det tidigare forskning (Rostgaard & Szebehely, 2012) pekat på, att 

det finns en restriktivitet i resursfördelningen i äldreomsorgen som består av en tröskel i 

form av vårdbehov som även gör sig gällande vid kategoriseringen av behövande för 

sociala insatser. Skillnaden i fördelningen kan tolkas som en ojämlik resursfördelning, 

däremot kan fördelningen ändock tolkas som rättvis, då det är de mest utsatta äldre som 

får ta del av insatserna.  

 

Resultatet visar även att resursfördelningen av timmar för social aktivering och 

ledsagning påverkas av ålder i liten grad. Utifrån analysen av resultatet drar vi slutsatsen 

att social skiktning utifrån ålder påverkar resursfördelningen då fördelningen av timmar 

för de sociala insatserna är ojämlik mellan äldre och de äldre med hög ålder. Samtidigt 

reserverar vi oss för styrkan i detta argument eftersom Tornstam (1999) har visat att de 

med högre ålder kan tänkas befinna sig i ett utvecklingsstadium där de sociala behoven är 

olika yngre äldres och att det är möjligt att det är det som i biståndshandläggningen 

tolkas som om att det är behovet som avgör ransoneringen av sociala insatser. Eftersom 

resultatet av regressionsanalysen hade en låg förklaringsgrad anser vi det extra viktigt att 

betona att åldern har en väldigt liten påverkan på fördelningen av beviljade timmar för 
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sociala insatser. Vår ovanstående tolkning av resultatet kan utifrån Rawls (2005) 

rättvisebegrepp förklaras som en rättvis fördelning därför att olika grad av ålder kan antas 

leda till olika behov, där fördelningen är till nytta för de mest utsatta grupperna.  

 

Vi kan även likt Andersson (2004, 2007) se att kön påverkar fördelningen av resurser, då 

kvinnorna likt i Anderssons studie fick en större ransonering av sociala insatser än 

männen. Vi tolkar detta som att social skiktning inte påverkar resultatet, eftersom 

männens högre position i samhället annars borde leda till att de ransoneras fler timmar 

för sociala insatser. Istället drar vi slutsatsen att det är behovet som styr fördelningen, då 

Holmén et al. (1992) har visat att äldre män uttrycker mindre ensamhet än äldre kvinnor. 

Att kvinnor har en högre resursfördelning kan bero på det som Andersson (2007) visar, 

att de inte får hjälp från anhöriga i samma mån som männen. Därmed skulle en möjlig 

förklaring vara att de söker bistånd i högre utsträckning än män. Utifrån den 

argumentationen kan de ses som en extra utsatt och därför prioriterad grupp. Vi tolkar 

skillnaden i fördelning mellan könen som rättvis eftersom det är den grupp som har 

svagast position i samhället som får flest resurser. 

 

Vi fann även att änkor och änklingar får fler sociala timmar för social aktivering än gifta. 

Utifrån analysen av resultatet drar vi slutsatsen att det kan bero på att de som är gifta inte 

har samma behov av att göra anspråk på resurser för sociala insatser som änkor och 

änklingar, de som lever tillsammans med någon annan kan uppleva mindre ensamhet och 

alltså ett mindre behov av sociala insatser. Därmed tolkar vi  fördelningen av timmar för 

sociala insatser som rättvis. 

7.2 Nyttan 

I jämförelse med Meinow et al. (2005) som problematiserar kunskapsluckor i deras 

demografiska studie, där de bland annat att nämner att studien inte särskiljer olika typer 

av insatser i hemtjänsten, har vi  tagit ett litet steg framåt och fyllt den kunskapsluckan i 

den mån att vi åtminstone särskiljer sociala insatser från övriga (omvårdande) insatser. I 

sin studie fann de att av de sociodemografiska faktorerna var ålder den enda som visade 

sig påverka mängden beviljade hemtjänsttimmar. Deras studie visade att kön inte 

utgjorde en signifikant skillnad i fördelningen av resurser i hemtjänsten (Meinow et al., 

2005). Det gjorde däremot vår studie gällande kön, samt liknande deras resultat visade 
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vår studie att ålder påverkar resursfördelningen. Däremot kan vi inte stämma in i deras 

ståndpunkt att ålder är en särskilt viktig kategorisering inom hemtjänsten på grund av den 

låga förklaringsgraden, utan endast bekräfta med försiktighet att ålder påverkar 

fördelningen, även av sociala insatser.  

 

Vår undersökning tyder alltså på att trots att vissa individer med behov av sociala insatser 

kan riskera att bli förfördelade genom skillnader i fördelningen mellan grupper så finns 

det en skälighet i mönstret av resursfördelningen genom att de som är mest utsatta får 

mer insatser, vilket är förenbart med Rawls (2005) differentieringsprincip och definition 

av rättvisa samt SSR:s etiska riktlinjer om likabehandling (Akademikerförbundet SSR, 

2017). Dock är det problematiskt, att vår undersökning tyder på samma sak som både 

Andersson (2004) och Wikström (2005) pekat på, att de äldres sociala situation och 

behov är betraktade som sekundära efter vårdbehoven. Detta till trots att samlad 

forskning både nationellt och internationellt (se bl.a. Djukanovic, 2017) visar på 

ensamhetens negativa effekt på äldres hälsa. Se även socialstyrelsens rapport om äldres 

ensamhet (Socialstyrelsen, 2018) och Folkhälsomyndighetens påstående om att nedsatt 

fysisk funktionsförmåga är kopplat till ett lågt socialt deltagande och nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten.se).  

 

Det kanske verkar som att vi därmed tror att tilldelningen av fler sociala insatstimmar är 

lösningen för att eliminera äldres utbredda känsla av ensamhet, men det tror vi inte och vi 

hävdar inte heller att vi har svaret på en lösning. Vårt syfte var enbart att visa att 

resursfördelningen av sociala insatser präglas av restriktivitet och skillnader mellan 

demografiska grupper. Fysiskt friska men socialt depriverade äldre riskerar att falla 

mellan stolarna varför vi vill uppmana kommunen att öka medvetenheten om detta och se 

över sina rutiner, vad gäller bedömningen av- och nyttan med att uppfylla, det sociala 

behovet hos äldre. 
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7.3 Metoddiskussion  

I det här avsnittet problematiserar vi våra vägval gällande metod, teori och resultat.  

Av praktiska skäl hade vi tillgång till material från Karlskrona kommun och anpassade 

vår studie efter det material vi fick att tillgå. Dessvärre fick vi då räkna med bortfall av 

vissa intressanta variabler. Utifrån kontexten ojämlikhet vore det intressant att även mäta 

variabler om exempelvis sexualitet, geografiskt område, inkomst, levnadsförhållanden 

(familjeband) och funktionsförmåga men detta återfanns ej i det material vi fick tillgång 

till.   

 

Att ojämlikhet i fördelningen av resurser råder kan vi bekräfta i resultatet av vårt 

statistiska material, dock gör resultatet sig endast gällande för Karlskrona kommun då vi 

inte gjort stickprov i andra kommuner och därmed inte vet något om hur insatsernas 

utformning eller hur fördelningen ser ut däri. Det vi sålunda gör i analysen är att blanda 

in resultat och analyser ur tidigare forskning från andra svenska kommuner och använder 

en teoretisk begreppsram som gör sig gällande för hela landet. Därmed kan vi dra 

slutsaser om att den ojämlika resursfördelningen är en del av flera strukturella mönster 

som återkommer i samhället då dessa återspeglas även i resultatet av vårt material.  

 

Enligt Denscombe (2004) kan generaliserbarheten av en studie ha empirisk och/eller 

teoretisk motivering. Den empiriska motiveringen för vår studies generaliserbarhet för 

andra kommuner har sin bevekelsegrund i hur de värden vi tittar på återfinns i andra delar 

av den svenska populationen i sin helhet. Det vill säga om kategorierna ålder, kön och 

civilstånd återfinns i kommunerna samt om insatskategorierna (social aktivering, 

ledsagning och övriga omsorgstimmar) återfinns med samma eller likvärdig utformning. 

Eftersom insatsernas utformning beslutas i kommunerna och vi inte har gjort stickprov på 

jämförbara kommuner vet vi med säkerhet ingenting om insatserna och kan därför inte 

överföra vårt resultat till andra svenska kommuner utifrån empirin. Den teoretiska 

motiveringen till vår studies generaliserbarhet kan dock kopplas och överföras till hela 

den svenska populationen äldre då den grundas i karaktäristiska egenskaper hos 

populationen utifrån slusatser av tidigare forskning och teorier som är universellt 

tillämpbara. Med vår studie har dessa slutsatser prövats och utvecklats. 
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I denna uppsats har vi använt oss av fler än en teoretisk utgångspunkt. Ur den 

vetenskapsteoretiska ansats vi tagit avstamp söker vi finna en sanning så nära sanningen 

vi kan komma, samtidigt som vi vet att en absolut sanning inte går att uppnå. Social 

policy handlar om att fördela sociala resurser på ett rättvist sätt varför det blev logiskt för 

oss att använda rättvisa som ett nyckelbegrepp. Det blev intressant att i analysen se om 

det är skäligt att resursfördelningen är ojämlik. För att förklara för vem och av vem vi 

definierar rättvisa och jämlikhet fann vi social skiktning vara en lämplig teoretisk bas. 

Begreppet om social skiktning inramar maktrelationer och normaliseringsprocesser 

mellan grupper utifrån såväl ålderism, genusteorier och klassificering. Om vi hade valt att 

begränsa oss vid en teoretisk utgångspunkt hade vi förstås nått annorlunda slutsatser. 

Med den empiri vi hade att utgå ifrån skulle det dock blivit otillfredsställande eftersom 

materialet i sig inte inte kunde svara på några bakomliggande mekanismer i sambanden 

mellan sociala insatser och omvårdande insatser, eller fördelningen utifrån ålder, kön och 

civilstånd. Vi vill med syftet och hypoteserna visa att det är en komplex fråga att svara på 

och måste därför komma med öppna slutsatser. Vi vet heller ingenting om vilka insatser 

brukarna har efterfrågat eller någonting om nöjdheten. Om fördelningen av resurser är 

skälig har vi analyserat på en strukturell nivå, utifrån begrepp om rättvisa av Rawls 

(2005) och ransonering av resurser genom kategorisering av Lipsky (2010) och vi kan 

endast svara på vad olika grupper har tilldelats.   

 

En aspekt av ledsagning som beskrivs i operationaliseringen (kap 4.3) är att insatsen även 

används vid transport till och från exempelvis sjukhusbesök. Utifrån vårt datamaterial  

har vi ingen möjlighet att urskilja dessa timmar från ledsagning för samhällsgemenskap. 

Om de med hög ålder har sämre hälsa och primärt använder sig av ledsagning till och 

från sjukvårdsbesök eller om de närmare pensionsåldern har fler timmar för ledsagning 

för detta ändamål på grund av att de med hög ålder har mer hemsjukvård, kan vi inte 

svara på.  

7.4 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har vi funnit tre möjliga vägar att fördjupa sig i frågan om äldres 

ensamhet kopplad till sociala interventioner i en restriktiv äldreomsorg. För att utveckla 

frågan ytterligare gällande äldres ensamhet kopplad till sociala interventioner vore det 

intressant att göra en kvalitativ studie för att undersöka graden av stigma eller stämpling 
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inom ålderismen och djupdyka i teorin om gerotrancendens. Syftet och nyttan skulle 

kunna vara att hitta lösningar för äldre som lider av psykisk ohälsa på grund av ensamhet, 

men för att kunna det måste vi först få svar på varför äldre upplever ensamhet och vilka 

interventioner som ger bäst effekt mot känslan av ensamhet.  

 

För att utveckla och djupdyka i frågan om en restriktiv praktik inom äldreomsorgen och 

den ojämlika resursfördelningen vore det intressant att studera organisationsstrukturer 

och jämföra hur sveriges kommuner på olika -eller liknande sätt valt att bygga upp 

organisation, riktlinjer och rutiner kring handläggningen av äldreomsorg. Är principen 

om det kommunala självstyret en för- eller nackdel vad gäller resursfördelningen till 

äldre?  Syftet och nyttan skulle vara att kritiskt granska kommunernas resursfördelning, 

dels internt men även nationellt ur ett jämlikhetsperspektiv. Ska det spela roll var i landet 

man bor för att få tillgång till en trygg äldreomsorg?  

 

Det tredje spåret vi ser som intressant för att fördjupa denna studie vore att lyfta in de 

ansökningar och utredningar som föranligger biståndsbesluten, så som vi beskriver i 

metoddiskussionen, kunde vi undersökt legitimiteten i en ojämlik fördelning ytterligare 

utifrån ett individuellt perspektiv och använt en annan teoretisk utgångspunkt för att 

analysera efterfrågan kontra utbud och tilldelning. En sådan studie kan titta närmare på 

om vissa grupper förfördelas utifrån en normvärderad tillskrivelse av egenskaper eller om 

restriktiviteten är jämt fördelad över olika gruppindelningar. Syftet och nyttan vore att 

lyfta ut frågan om en ojämlik restriktivitet och därmed ännu starkare kunna belysa, eller 

avfärda de normvärderande principerna som påverkar maktfördelningen i vårt samhälle, 

exempelvis åldersfördelad makt och könsmaktsordningen. 
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8 Slutord 

Till slut blev det en färdig uppsats! Vi har på varsitt håll under tiden vi kämpat med 

denna uppsats genomgått en riktig berg och dalbana med skilsmässa och separation med 

allt vad det innebär, barn varannan vecka och nya miljöer, vi har ett antal VAB-dagar 

mellan oss, gamla jobb och nya jobb, datorer som dött och bekymmersamma 

bekantskaper. Glädjande nog har vi också fått uppleva nyfunnen kärlek, ett giftermål och 

en graviditet. Vem har haft tid att skriva uppsats? Tack till oss för att vi har stått ut med 

varandra och kämpat oss igenom detta arbete under denna hektiska period i bådas våra 

liv! Slutligen vill vi här även  rikta ett stort tack till de äldre invånarna i Karlskrona 

kommun med beviljad hemtjänst för att de ställt upp som forskningssubjekt utan att ens 

känna till det, Karlskrona kommuns äldreförvaltning och framförallt förvaltningens 

kvalificerade utredare Fredrik Olsson som hjälpt oss att avkoda det statistiska underlag, 

vilket han sedermera lämnade över och tack för den entusiasm och stöd han gav oss i 

arbetets inledningsfas. Varmt tack till vår handledare Anette Lundin som ihärdigt och, 

även hon, entusiastiskt stöttat och lett oss framåt under den krokiga process vi genomgått. 

Samt till sist våra studiekamrater i handledningsgruppen som försökt förstå vårt röriga 

material och gett oss uppvaknande återkoppling på uppsatsens svårförståeliga begrepp, 

formuleringar och vägval, som vilka för oss känts helt naturliga men ack så 

komplicerade. Ibland behöver en krokig väg rätas ut, och det har ni alla hjälpt oss med. 

Tack! 
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