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Abstract 
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Our aim with this essay is to examine if social work in the care of elderly tends to be 

salutogenetic or patogenetic oriented. A salutogenetic oriented activity means that the social 

workers focuses on the elderly peoples individual possibilities, and collaborate with the 

receiver of care in order to offer him or her aid and resources for meaningful living 

conditions. A patogenetic oriented activity on the other hand means that the social workers 

focuses on the elderly peoples most primary needs, their illnesses and to introduce adequate 

treatment. We also examine if social workers in the care of elderly tend to prefer male or 

female characteristic features in the receivers of care. Finally we wanted to find out if there 

were any gender distinctions, if the appraisal of aid were more affected by a male or female 

receiver of care.  We also considered that gender might not have any affect on their appraisal 

at all. 

 

Our theoretical framework is mainly based on three already existing theories. These gave us a 

general list of salutogenetic/patogenetic statements and typical male/female characteristic 

features. Because of time shortage the material includes only one empirical method, which is 

a questionnaire to the employees in the care of the elderly. The method of analysis is mostly 

quantitative, but since the questionnaire also contained some opened questions, our study is 

partly qualitative. A total of 101 persons participated in our questionnaire poll. The results of 

our study brought about unexpected results. To our surprise, the social workers in the care of 

elderly tend to prefer male characteristic features in the receivers of care. We also found that 

what requires of a good apraisal of aid is a salutogenetic perspective, but that the social 

workers thought it was difficult to apply in practice.  
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1. Introduktion 
1.1. Introduktion av ämnet 
Ett bra liv kan beskrivas enligt kriterierna trygg ekonomi, god hälsa, ett bra socialt nätverk, 

meningsfull sysselsättning samt att man ska kunna bestämma över sitt egna liv. Livskvaliteten 

ska naturligtvis vara hög genom hela livet, även om man är i en beroendesituation. För att 

livet ska kännas meningsfullt ska beslut som berör personen vara grundade på den enskildes 

egna villkor. Exempelvis ska man kunna påverka och bestämma över sitt liv även om man är 

beroende av hemtjänst (Szebehely, 2000). I samband med äldres behov av insatser uppstår en 

bundenhet, eftersom det innebär en riskfaktor för den äldres välbefinnande om han eller hon 

inte skulle få hjälpen. Enligt Szebehely (2000) har äldreomsorgen under en tjugoårsperiod 

haft oförändrat antal hemtjänsttimmar, men att dessa har koncentrerats till allt färre och allt 

mer hjälpbehövande personer. Det skulle således vara till fördel om äldreomsorgen hade 

tillgång till rätt resurser och att biståndsbedömningen som sker är adekvat och rättssäker. 

 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 4 § 1 ska den som inte själv kan tillgodose sina behov 

ha rätt till bistånd för sin försörjning och dagliga livsföring. Dessa ska stärka hans eller 

hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Nordström och Thunved (2003), skriver att 

syftet med den paragrafen är att tillförsäkra att varje enskild individ får rätt till stöd och hjälp 

från samhällets sida. Omständigheter som kan ligga till grund för biståndsinsatser är 

exempelvis ålder och/eller funktionshinder. Med begreppet �skälig levnadsnivå� avses inte att 

samhällets hjälp endast ska handla om de grundläggande behoven, utan att biståndsinsatserna 

även ska utföras med kvalitet (Ibid.).  Enligt Socialstyrelsen står det i socialtjänstlagen att alla 

individer ska betraktas ur ett helhetsperspektiv vid alla situationer (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004). Detta är därmed något som också ska beaktas vid utredningarna om rätten till bistånd.  

 

Vid studiens början hade vi förförståelsen att biståndsutredningar inom äldreomsorgen främst 

byggde på material om omsorgsmottagarnas medicinska behov, fysiska hälsa och 

funktionsnedsättningar. Frågor om omsorgsmottagarnas intressen, sociala, existentiella och 

psykiska aspekter fick därmed tämligen lite eller inget utrymme i utredningarna. För att 

undersöka biståndshandläggarnas perspektiv på sin myndighetsutövning, och för att få en mer 

nyanserad problematisering inom området, valde vi att definiera en god myndighetsutövning 

enligt att ha ett salutogenetiskt förhållningssätt gentemot omsorgsmottagaren. Vi undrade om 

Antonovskys teori om ett salutogenetiskt synsätt (se under rubrik 3.3.2.) applicerades eller 
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inte i biståndshandläggarnas vardagliga arbete. Om synsättet inte applicerades alls skulle det 

betyda, enligt vår definition, att äldreomsorgens verksamhet istället var patogenetiskt 

strukturerad. I så fall skulle arbetet med de äldre främst prioritera den praktiskt instrumentella 

hjälpen och biologin. Vi valde därför att undersöka biståndshandläggarnas perspektiv, om de 

tenderade att se omsorgsmottagarna som friska eller sjuka. Vi studerade också ett 

genusperspektiv i biståndsbedömningen genom att undersöka om handläggarna tenderade att 

urskilja specifika egenskaper som antingen var typiskt manliga eller kvinnliga. Vi ville ta reda 

på om det fanns några eventuella könsskillnader när det gäller myndighetsutövningen eller om 

biståndsbedömningen gentemot omsorgsmottagaren var könsneutral.  

 

Båda författarna av denna uppsats har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen, både som 

enhetschef och som omsorgspersonal. Bland dessa arbetsplatser fanns bland annat egna 

boenden för dementa. Dessa boenden innebar att dörrarna alltid var låsta in till avdelningarna, 

så att inte de äldre skulle kunna rymma från avdelningen. Vi upplevde särskilt dessa 

verksamheter som patogenetiskt uppbyggda då de var väldigt fokuserade på diagnoserna. 

Personal och ledning pratade ständigt om utbildningar och etiska regler kring demens. Det var 

sällan som man pratade om omsorgsmottagarna som personer, utan man såg dem främst som 

något man skulle behandla. Omsorgsmottagarnas boenden skulle ha �egna boenden�, men 

egentligen hade de bara ett rum med en plats att sova på. Avdelningarna var slutna mot 

omvärlden då dörrarna alltid var låsta och man gick sällan utanför dessa med 

omsorgsmottagarna. Allting var fokuserat på överlevnad, att de boende exempelvis inte skulle 

rymma eller kanske bränna sig på spisen. Omsorgsmottagarna satt mest på sina stolar hela 

dagarna, levde i det förflutna och undrade när nästa måltid skulle vara. De gavs ingen 

bromsmedicin eftersom det ansågs för dyrt. 

 

En tänkt organisering av en verksamhet inom äldreomsorgen byggd Antonovskys (2005) teori 

om ett salutogenetiskt perspektiv skulle innebära att man fokuserade på individen och 

arbetade med hennes anpassningsförmågor. Man skulle inte fråga vad det är som orsakar 

sjukdom eller se en stark gräns mellan friskt och sjukt. Man skulle istället fråga vad det är 

som bidrar till hälsa, vad det är som fungerar. En salutogenetiskt uppbyggd verksamhet är helt 

enkelt en situationsbaserad praktik, inte en sjukdomsorienterad. Verksamheten skulle se till 

individernas liv som helhet istället för att bara se till sjukdomen. Stressorer skulle man se som 

en del av livet och inte något som enbart påverkar människan negativt. Dörrarna skulle inte 

vara slutna mot omvärlden, utan man skulle ha en bättre interaktion med människorna i 
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samhället. Meningsfullhet skulle vara nyckelordet i verksamheten. Man skulle därför erbjuda 

omsorgsmottagarna meningsfulla aktiviteter på andra ställen än bara på det egna boendet samt 

låta anhöriga och allmänheten delta i dessa. Man skulle också låta omsorgsmottagarna delta i 

det dagliga schemat, låta dem hjälpa till med allt som de har möjlighet att göra. De skulle 

exempelvis hjälpa till med matlagning, städning och shopping. Omsorgsmottagarna skulle 

alltså få styra verksamheten (sin egen vardag) i den mån de själva hade möjlighet.  

 

Självklart skulle omsorgsmottagarna få bromsmedicin, då detta underlättar för 

meningsfullheten i deras vardag. Verksamheten skulle inte arbeta med omsorgsmottagarna 

som en grupp, utan deras egna behov skulle kunna tillfredsställas. Ledningen skulle ansvara 

för själva utformningen av den salutogena omsorgen. Verksamheten skulle bland annat också 

se till att personalens kunskap, erfarenhet och kompetens togs tillvara. Personalen behöver 

enligt Antonovsky (2005) få medverka i det socialt värdesatta beslutsfattandet, känna en 

belastningsbalans samt uppleva förutsägbarhet i arbetssituationen. De behöver känna glädje 

och stolthet över sitt arbete och känna frihet att själva bestämma över sin situation. 

Verksamheten skulle därför tillåta och befrämja att varje personal hade en tydlig bild av hela 

sin arbetssituation och ens plats i den. Kommunikation och feedback i de sociala relationerna 

på arbetsplatsen skulle alltid prioriteras, vilket skapar den viktiga tilltron till arbetstryggheten.  

 

1.2. Problemformulering 
Det är genom biståndshandläggarnas beslut som äldre med behov kan få hjälp i form av 

biståndsinsatser. Biståndshandläggaren har med andra ord en central roll i huruvida 

omsorgsmottagaren får den omsorg han/hon har rätt till och behöver. Dessutom visar Sveriges 

befolkningsutveckling att andelen äldre i befolkningen ökar, vilket påverkar behovet av vård 

och omsorg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Främst är det antalet personer 65 år 

och äldre som kommer att öka de närmaste 30 åren. Detta säger oss att det krävs en utveckling 

av äldreomsorgen. 

 

Vi beslutade oss också för att undersöka om det möjligen är så att nyckeln till kunskap om 

�det goda myndighetsutövandet� kan hittas med hjälp av ett köns- och genusperspektiv. �Det 

goda myndighetsutövandet� definierar vi enligt ett salutogenetiskt perspektiv. Det 

salutogenetiska perspektivet betyder, enligt Antonovsky (2005), att människan behöver känna 

sig medverkande lika mycket i sitt öde som i sina dagliga erfarenheter. Människan har ett 
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behov av att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i de områden som hon 

själv anser är viktiga. Livet måste ha en känslomässig innebörd för att människan ska må bra, 

och vad individen tycker är viktigt kan ibland skilja från den sociala normen. Det motsatta är 

det patogenetiska perspektivet, vilket vi har valt att förklara med Maslows hierarkiska 

behovstrappa (se mer under rubrik 3.3.3.). Där läggs fokus istället på de äldres primära behov, 

diagnos och adekvat behandling. Vi beslöt oss alltså för att undersöka vilket av dessa två 

perspektiv man har som grund då man fattar biståndsbesluten inom äldreomsorgen.  

 

Vi är intresserade av att se om biståndshandläggare tenderar att främst se omsorgsmottagare 

som friska eller sjuka, och om biståndsbedömningen skiljer sig beroende på om 

omsorgsmottagaren har manliga eller kvinnliga stereotypa egenskaper. De stereotypa manliga 

och kvinnliga egenskaper som vi använt i undersökningen har vi tagit från Thylefors (1991). 

Därmed är egenskaperna inte baserade på biståndsbedömarnas stereotypa föreställningar, utan 

de är konstanta och essentiella. Vi är dock medvetna om att dessa egenskaper kan övertolkas 

och misstolkas, men för att kunna jämföra och se om det finns en differens mellan olika kön, 

ser vi dessa som en möjlig utgångspunkt. Genom att välja att studera detta perspektiv på 

myndighetsutövning hoppas vi på att synliggöra problem som inte enbart har med kön att 

göra. Om det visar sig att det finns skillnader finns således inte en helhetssyn på individens 

livssituation.         

 

För att ta reda på allt detta gjorde vi en klassisk deduktiv1 och hypotesprövande2 kvantitativ 

undersökning, i vilken vi vände oss med skriftliga frågeställningar till biståndshandläggare 

från slumpvis utvalda kommuner över hela Sverige. Undersökningen är också delvis 

kvalitativ eftersom enkäten innehåller både mätbara och öppna frågeställningar. Medvetet har 

vi valt att inte belysa maktperspektivet i uppsatsen för att begränsa området till en hanterbar 

nivå. Vi vill inte heller vinkla det ur ett socialpedagogiskt perspektiv varpå det finns en hel del 

forskning redan. Att studera och forska kring de äldres livssituation med fokus utifrån deras 

dagliga behov för livsföring är mindre vanligt inom forskning (Szebehely, 2005). Men vi 

nämner några studier som berör detta området. Vår undersökning innefattar mestadels 

redogörelser, analyser och problematiseringar av ett gott myndighetsutövande och om 

manliga eller kvinnliga egenskaper kan tänkas styra biståndsbedömningen.  
                                                
1 Undersökta om teori och empiri stämmer överens med verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). 
2 Man gör antaganden och utgår sedan från redan befintliga teorier, vilka man kan dra vissa slutsatser och se en 
del företeelser av. Genom att testa hypoteser kan man därefter antingen bygga på eller förkasta teorierna (Patel & 
Davidsson, 2003). 
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1.3. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om myndighetsutövandet inom äldreomsorgen är 

salutogenetiskt orienterat, och om biståndsbedömningen varierar beroende på om 

omsorgsmottagaren har manliga eller kvinnliga egenskaper.  

 

1.4. Frågeställningar 
� Är myndighetsutövandet inom äldreomsorgen salutogenetiskt eller patogenetiskt orienterat? 

� Skiljer sig biståndsbedömningen beroende på om omsorgsmottagaren är man eller kvinna?  

� Tenderar biståndsbedömningen att styras mer av omsorgsmottagarens svårigheter eller 

möjligheter? 

� Utöver ett salutogenetiskt perspektiv, hur definierar biståndshandläggare en god 

biståndsbedömning?  

 

1.5. Definition av begreppen 
När verksamheter inom äldreomsorgen drivs utefter ett salutogenetiskt perspektiv utgår 

verksamheten från vad som är meningsfullt för den enskilde. Verksamheten fokuserar på 

samarbetsrelationer mellan givare och mottagare av omsorg, istället för att reducera 

människan till biologiska varelser. Mer information finns under kap. 3.3.2. När verksamheter 

drivs utefter ett patogenetiskt perspektiv är utgångspunkten människans primära behov. Då 

prioriteras den praktiskt instrumentella hjälpen och biologin i första hand. Se vidare under 

kap. 3.3.3. Det salutogenetiska synsättet ser vi som förbundet med den situationsorienterade 

praktiken och det patogenetiska med den sjukdomsorienterade praktiken. I den 

situationsorienterade praktiken uppfattar man sjukdom som en bristande balans mellan individ 

och omgivning, vilket medför att man försöker minska omsorgsmottagarens belastningar och 

öka hans eller hennes resurser. I den sjukdomsorienterade praktiken riktar man istället in sig 

på att ställa diagnos, sätta in adekvat behandling och bota sjukdom. Mer om detta under kap. 

3.3.4. Vi kopplar också samman begreppet vård med verksamheter som är patogenetiskt 

strukturerade och begreppet omsorg med verksamheter som styrs av ett salutogenetiskt 

synsätt. 

 

Vi definierar omsorgsmottagaren som beroende när han eller hon behöver praktisk hjälp av 

minst en annan människa för att utföra någon eller alla aktiviteter i vardagslivet. 

Biståndshandläggaren har en central roll i huruvida omsorgsmottagaren får den omsorg som 



 10

han eller hon har rätt till och behöver. Exempelvis får omsorgsmottagarna biståndsinsatser 

och omsorg i form av toalettbesök, av- och påklädning, överförflyttning och födointag (om 

det nu inte är så att det finns särskilda medicinska skäl som talar för att de ska utföras som 

sjukvårdsinsatser). Mer information om biståndshandläggning finns under kap. 3.3. Vi 

använder oss också av begreppet genus istället för kön då vi förklarar skillnaderna mellan 

man och kvinna i vår uppsats. Vi ser begreppet kön som enbart en biologisk grund. Begreppet 

genus däremot, åskådliggör istället sociala skillnader, vilka beror på vilken kulturell miljö 

man befinner sig i. Mer information om detta kan hittas under kap. 3.2.1. Den teori vi 

använder i undersökningen för att se om biståndsbedömningen skiljer sig beroende på om 

omsorgsmottagaren är man eller kvinna, består av stereotypa egenskaper för manligt och 

kvinnligt. Se vidare under kap. 3.3.1.  

 

1.6. Fortsatt framställning 
I detta kapitel har vi introducerat ämnet samt formulerat dess problem, syfte och 

frågeställningar. I kapitel 2 kommer vi att redogöra för våra metoder och tillvägagångssätt. 

Där kommer vi också att ta upp viktiga aspekter som urval, validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden. Kapitel 3 inleds med några avsnitt med tidigare forskning om 

biståndshandläggning och genus. I sista delen i tredje kapitlet redogör vi för våra teorier, vilka 

vi sedan hänvisar till i resultat och analys under kapitel 4. Slutligen diskuterar vi uppsatsen, 

metoden och fortsatt forskning i kapitel 5.  

 

2. Metodbeskrivning 
2.1. Val av metod 
I vår undersökning har vi valt att göra en kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. 

Den kvantitativa metoden har en strukturerad form, vilken kontrolleras av forskaren (Eggeby 

& Söderberg, 1999). Metoden har exempelvis en fast forskningsplan där felkällor planeras 

bort i förtid. En kvantitativ studie har föga intresse för historien och metoden går ut på att 

beskriva, förklara och bevisa samband mellan isolerade, avgränsade och mätbara företeelser. 

Metoden handlar om att kvantifiera, att göra saker mätbara (Holme & Solvang, 1997). 

Resultaten visar man sedan i form av procentsatser och siffror med tabeller, diagram, statistik 

etc. Den hypotetisk-deduktiva metoden går ut på att testa olika teorier som vi sedan kan bygga 

på eller förkasta. Med utgångspunkt i teorier kan vi därefter testa olika hypoteser, vilka vi 

prövar empiriskt. Därefter kan vi dra slutsatser och göra en analys över om resultaten bygger 
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på teorin. Med andra ord kan vi efter att testat materialet empiriskt, verifiera3 eller falsifiera4 

en hypotes/teori (Gilje & Grimen, 1992). Enligt Holme och Solvang (1997) kan teorin, i det 

deduktiva tillvägagångssättet, göras mer komplex bit för bit genom att man tar in nya 

variabler eller typer av samband. Dessa nya variabler och hypoteser om vilka samband som 

råder mellan dem, härleder i sin tur nya konsekvenser som kan prövas empiriskt. Vi tror 

exempelvis att studiens slutsatser kommer att resa en rad frågeställningar som den inte kan 

besvara. Vi upplever dock att den kvantitativa metoden är lämpligast i vår studie. För genom 

att använda en kvantitativ metod för att besvara frågeställningarna kan vi undvika att bara få 

information om deltagarnas övergripande sinnesstämning (Eggeby & Söderberg, 1999). 

 

Den kvantitativa metodens strikta upplägg och regelverk gör att studien inte direkt påverkas 

av forskarens värderingar (Robson, 2002). Enligt Robson fokuserar metoden på den 

verklighet som vi kan märka med våra sinnen (syn, hörsel, känsel, smak och lukt). Dessa 

direkta observationer medför att man minskar risken för att de kunskaper som studien 

erbjuder inte är objektiv fakta. Den kvantitativa forskaren söker orsaksförklaringar, vilket 

innebär att han/hon kan undvika tolkning. Forskaren kan med andra ord förhålla sig neutral, 

objektiv och utbytbar i högre grad än inom exempelvis kvalitativa studier, vilket innebär att 

kunskapen därmed också blir mer säker. En anledning att inte vilja använda sig av en 

kvalitativt präglad metod är alltså det stora utrymmet för tolkningar och värderingar, vilket 

enligt Gilje och Grimen (1992) präglar kvalitativa studier i högre eller mindre grad. Gilje och 

Grimen skriver också att det inte finns några absolut korrekta tolkningar av en text, en 

handling eller andra meningsfulla fenomen eftersom tolkningarna bland annat baseras på 

personliga omdömen och erfarenheter.  

 

För att kunna få mätbara svar på våra frågeställningar skickade vi ut frågorna i enkätform. Då 

vi hade samlat in enkäterna förde vi över svaren till ett statistiskt dataprogram benämnt 

Statistical Package for the Social Scienses, vilket vi fortsättningsvis kommer att förkorta med 

SPSS. I detta program kunde vi bearbeta och därefter analysera svaren. Samtliga enkäter 

matades in fråga efter fråga, vilket gör att man kan mäta exakta svarsfrekvenser och se 

sambanden klart och tydligt genom att jämföra siffrorna. Sambandens trovärdighet har vi 

testat och funnit att flertalet av svaren har signifikans, vilket betyder att sambandet inte kan 

ses som en slumpmässig effekt. Den statiska signifikansen av ett resultat är en uppskattning 

                                                
3 Resultatet visas vara sant (Gilje och Grimen, 1992).   
4 Resultatet visas vara falskt (Gilje och Grimen, 1992). 
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av dess statistiska sanningshalt (trovärdighet), dvs. i vilken utsträckning det är representativt 

för hela populationen (Eliasson, 2006). Signifikansvärdet får inte överstiga 5 %, för att 

resultaten ska vara trovärdiga och inte bero på slumpen. Tabeller och diagram har vi utarbetat 

i Excel eftersom resultaten blev mer överskådliga därigenom.   

 

Eftersom vi använder oss av två öppna frågeställningar i enkäten är uppsatsen delvis också 

uppbyggd av kvalitativa resonemang. Den kvalitativa metoden ska, till skillnad mot den 

kvantitativa metoden, inte ha något centralt syfte att resultatet ska vara statistiskt 

generaliserbart eller representerbart (Holme & Solvang, 1997). Ett syfte ska däremot vara att 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

det fenomen vi studerar. Om vi hade tillämpat den kvalitativa metoden i hela studien hade vi 

fått lägga mycket mer fokus på hur representativ den information vi har är. Vi hade dock 

kunnat beskriva helheten av det sammanhang som problemkomplexet inryms i, då den 

kvalitativa metoden främst utgår från de djupintervjuer som görs för att kunna förklara 

betydelsen för någon eller för sammanhanget (Holme & Solvang, 1997). Enligt Holme och 

Solvang innebär detta att det är fullt möjligt att byta inriktning utmed studiens gång beroende 

på vad man hittar, vilket så klart kan vara väldigt positivt.  

 

2.2. Urval 
Vi skickade skriftliga frågeformulär till biståndshandläggare inom SoL. Vi riktade oss till 40 

slumpvis utvalda kommuner i Sverige varvid vi nådde ut till totalt sett 140 respondenter. Vi 

har valt att ta med ett flertal kommuner för att få tag i tillräckligt många respondenter. Genom 

att undvika en begränsning till endast Kalmar kommun i studien får vi ett bredare och mer 

generellt perspektiv på vad myndighetshandläggare har för människosyn och förhållningssätt. 

På grund av tid- och resursbrist skickades enkäten dock bara till ett begränsat antal 

kommuner. Vårt urval är ett stratifierat urval (Eliasson, 2006), vilket innebär att anledningen 

till varför kommunen är med i undersökningen är känd men att det är slumpvis utvalda 

områden som sedan kommer verka som respondenter i undersökningen. Det var både små och 

stora kommuner som deltog i undersökningen eftersom vi medvetet valde att inte titta på 

olikheter mellan kommuner som exempelvis deras storlek eller antal invånare.  

 

Av den totala mängden utskickade enkäter hade vi ett bortfall på 28 %. Biståndshandläggarna 

som deltog i vår undersökning var huvudsakligen kvinnor i blandade åldrar med någon form 
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av social utbildning. Totalt 140 enkäter skickades ut, varav 101 blev besvarade. Dessa enkäter 

registrerade vi först i Excel, för att sedan skicka ut dem till respondenterna via e-post. Detta 

skedde via biståndshandläggarnas arbetsrelaterade e-postadresser. Att få svar via e-mail är i 

sin tur ett icke styrt urval eftersom ingen kan påverka vilka som får delta vid undersökningen 

därigenom. Respondenterna kunde besvara enkäten och därefter skicka den tillbaka till oss via 

e-post. Vid förfrågan om att delta i undersökningen var det 5 kommuner som avstod helt på 

grund av för hög arbetsbelastning.  

 

Det visade sig också att en del av biståndshandläggarna som fått vår enkät inte hade nog med 

datakunskaper eller intresse för att kunna svara på vår enkät på detta sätt. Det märkte vi då vi 

fick en hel del bortfall samt att några av cheferna påtalade för oss att deras personal inte var så 

intresserade av att fylla i enkäter. Vissa anmärkte också på att de hade för hög 

arbetsbelastning eller att de helt enkelt inte förstod syftet med våra frågor. De som inte förstod 

syftet skrev bland annat att de inte tyckte frågorna var relevanta för biståndsbedömning. En 

del av dessa respondenter önskade också att få uttrycka egna formuleringar istället för att fylla 

i vår enkät. Vi är medvetna om att validiteten och reliabiliteten blir högre ju mindre bortfall 

man har. Dock ser vi inte vårt bortfall som något som kommer att påverka vårt resultat i 

någon större utsträckning, då största delen av respondenterna deltog i undersökningen. 

Undersökningens svarsfrekvens kan därmed ses som representativ för populationen. Enligt 

Eggeby och Söderberg (1999) har kvantitativa undersökningar alltid ett visst bortfall oavsett 

vad man undersöker eftersom enkäterna upptar respondenternas tid och för att enkäter kan 

upplevas som oviktiga.  

 

En del av enkäterna skickades först ut via e-mail till enhetscheferna och/eller 

äldreomsorgscheferna (se Bilaga 2), vilka i sin tur skulle vidarebefordra enkäten till samtliga 

biståndshandläggare inom SoL på enheten. I den bemärkelsen kan det ses som ett styrt urval 

att enhetschefen och/eller äldreomsorgschefen delade ut enkäten, men å andra sidan kunde 

inte chefen påverka valet av handläggare eftersom samtliga skulle tillfrågas om att delta. 

Populationen är med andra ord väl representerad ur vårt stratifierande urval. Den är dock 

inom referensramen för ett �styrt� urval, beroende på vilken kommun den tillhör. Det vill säga 

att det är styrt av faktorer som är utanför vår kontroll. Vår studie kan ändock ses som 

representativ, för oavsett hur urvalet har gått till så har den fångat en stor andel av 

populationen.  
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2.3. Validitet och reliabilitet 
Med en kvantitativ metod försöker man definiera de förhållanden som är av särskilt intresse 

utifrån ens frågeställning för att sedan analysera, göra jämförelser och pröva om de resultat 

man kommit fram till gäller generellt (Holme & Solvang, 1997). Genom att visa resultaten i 

form av procentsatser och siffror kan studien användas för att göra internationella och lokala 

jämförelser med liknande forskning. Exempelvis kan resultaten från stickprov oftast 

generaliseras till en större population. Metoden banar sålunda väg för att studien får en hög 

reliabilitet (tillförlitlighet) då man skulle kunna använda metoden igen och få samma svar. 

Reliabiliteten har vi testat genom att säker ställa att signifikansen är under 5 % (Ejlertsson, 

2005). Det är också lättare att uppnå en god validitet (giltighet) om man använder sig av 

standardiserade frågeformulär, vilka dock måste vara rätt utformade för att det ska kunna bli 

så lite styrning från forskarens sida som möjligt. Det är också lättare att uppnå en god validitet 

om man använder sig av standardiserade frågeformulär (Holme & Solvang, 1997), vilket vi 

har gjort i vår undersökning. Datan/materialet i undersökningen kan dock i sin tur ha 

feltolkats, vilket medför att uppsatsens reliabilitet då sänks (Svenning, 1999). Med andra ord 

tar våra resultat och analys utgångspunkt i hur vi själva tolkar dem. Inom kvantitativ 

forskning kan vi uppnå ett �sant� värde om vi är noggranna vid mätningen (Patel och 

Davidsson, 2003).  

 

Validitet är synonymt med ordet giltighet och riktigheten i utsagor eller påståenden. Ett 

exempel på hur man kan beskriva vetenskaplig validitet är: �Mäter du vad du tror att du 

mäter?� (Kvale 1997:215). Validiteten är inte bara en granskning vid slutkontrollen, utan det 

föreligger att hålla kontroll över validiteten under hela projektets gång när det gäller forskning 

och vetenskapliga studier. Vi är dock självkritiska då det gäller vårt val av stereotypiska 

egenskaper. Vissa av dessa var nämligen lätta att misstolka eller övertolka. Exempelvis tror vi 

att det var lätt att misstolka egenskaper som mjuk, kraftfull, oberoende och kärleksfull. För att 

minska denna risk valde vi bland annat bort egenskaper som ängslig, aggressiv, blid och 

individualistisk. Om vi hade valt en annan kategorisering av stereotypa egenskaper kunde 

utfallet av resultaten ha blivit annorlunda.   

 

2.4. Etiska överväganden 

Vi har grundat våra etiska överväganden enligt Socialhögskolan i Lunds �Råd och 

anvisningar inför uppsatsarbetet� (2006) som innefattar de etiska förhållningssätten: 
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öppenhetskravet (vilket vi medverkat till genom att ge information till de berörda), 

självbestämmandekravet (vilket innebär att undersökningen var frivillig att delta i), 

konfidentialitetskravet (vilket skyddade våra medverkande med största möjliga anonymitet), 

autonomikravet (att våra insamlade enkäter endast skulle komma att användas för 

forskningsändamål). Vi skickade ett informationsblad där vi berättade om vår undersökning 

och frågade om de var intresserade av att delta. Vi informerade också om att det självklart var 

frivilligt att delta. De medverkande upplystes dessutom om att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt.    
 

Enkäter som inte kan ge några tillförlitliga svar kan enligt Forsman (1997) i viss mening 

betraktas som omoraliska. Forsman menar att man i dessa fall slösar resurser, tar svararnas tid 

i anspråk för något meningslöst och riskerar att felaktiga beslut fattas med ledning av 

resultaten. Detta innebär att vi var tvungna att noggrant utforma enkäten samt därtill välja 

lämpliga respondenter, för att resultaten skulle kunna bli så tillförlitliga som möjligt. 

Enkätfrågorna fick bland annat varken ställas på ett ledande eller ett entydigt sätt (Forsman, 

1997). Vårt ämnesval hade dock inga etiskt kontroversiella tendenser då ämnet snarare var 

utav ett generellt intresse. Vi använde inga frågor som var känsliga för respondenterna 

personligen. Om vi hade valt att ställa frågor utifrån deras egna personliga KASAM5 (som 

också är en viktig del av det salutogenetiska perspektivet) kunde våra respondenter ha upplevt 

detta som att vi undersökte/utvärderade dem, vilket inte är vår avsikt. För att minimera risken 

att vi hade blivit hemmablinda och formulerat våra frågor på ett olämpligt sätt, bad vi 

utomstående människor att pröva enkäten innan vi skickade ut den till respondenterna.  

 

2.5. Metodreflektioner 
För att kunna ta del av en större grupp informanters åsikter och uppfattningar valde vi att göra 

en kvantitativ undersökning. Enligt Ejlertsson, (2005) är fördelarna med denna metod att 

exakt samma frågor ställs till samtliga respondenter, och att dessa i större utsträckning själva 

kan välja tidpunkt för att besvara enkäten. Negativt är att bortfallet blir större än vid en 

kvalitativ undersökning och att det inte finns möjligheter att förklara otydligheter i frågorna. 

Vi fick exempelvis kommentarer från respondenterna att det var svårt att tolka vissa av 

påståendena som att bota och avhjälpa och tillgodose omsorgsmottagarens behov av 

uppskattning. Detta kan förklara bortfallet i vår undersökning, vilket låg på 28 %.  

                                                
5 �Känsla av sammanhang�. Se under rubriken 3.3.3. Antonovsky (2005) för mer information. 
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Starrin och Forsberg, (1997) tar upp en annan nackdel med kvantitativa studier och det är att 

de inte går på djupet, vilket gör att svarsalternativen kan ses som begränsade. För att få mer 

djup i undersökningen valde vi därför att ta med två öppna frågor, där respondenterna fick 

uttrycka sig fritt utifrån egna reflektioner. Vid sammanställningen av svaren fann vi dock att 

det var ett större bortfall vid de öppna frågorna, 15 % av respondenterna som svarat på 

enkäten avstod från att besvara dessa. Enligt Ejlertsson, (2005) finns det en svaghet i öppna 

frågor i just det att de tenderar att ha lägre svarsfrekvens än de fasta svarsalternativen. Därför 

bör dessa inte behandlas med samma säkerhet som de övriga.  

 

Styrkan med vårt kvantitativa arbetssätt är att forskaren förblir objektiv då hans/hennes 

utgångspunkt kretsar kring en redan befintlig teori (eller flera teorier). Detta leder till att 

forskningsprocessen inte blir färgad av forskarens egna subjektiva uppfattningar i lika stor 

utsträckning. Nackdelen med tillvägagångssättet är att forskaren är inriktad på tidigare 

forskning, vilket för med sig en risk i att nya rön kanske inte upptäcks (Patel & Davidsson, 

2003). För vår del var det dock inte möjligt att kunna säkerställa instrumentet 

(enkätformuläret) med andra grupper vid uppsatsen, detta p.g.a. av tidsbrist. Vi testade 

däremot enkäten på några biståndshandläggare för att se om den var överskådlig och 

lättförstålig. Vi hade en hög signifikans på svaren men på grund av tidsbristen blev urvalet 

inte så stort. Enligt Eliasson (2006) så är det svårare att se om sambandet är signifikant om 

urvalet inte är tillräckligt stort, vilket betyder att det är svårt att avgöra resultatets 

trovärdighet.  

 

En aspekt som vi tyckte var bra med att ha med öppna frågor var för att ge respondenterna 

möjlighet att fritt tänka ut sina svar, samtidigt som det ger oss utrymme för att tolka svaren på 

ett kvalitativt sätt. De öppna frågorna borde bli intressanta eftersom vi där kan se om det finns 

några svar som är generella och/eller som har något gemensamt budskap. Vi tror också att 

frågorna var ett bra tillfälle för respondenterna själva att reflektera över sitt egna synsätt 

gentemot omsorgsmottagaren. Det var också nyttigt för oss att få reda på vad de ansåg att vi 

hade missat när det gäller frågor som berör god biståndshandläggning. Om vi hade haft mer 

tid till vår undersökning hade vi kunnat lägga ner mer tid på att välja en annan teoretisk 

utgångspunkt då det gäller våra stereotypiska karaktärsdrag för vad som är manligt och 

kvinnligt. Vi tror nämligen att Thylefors (1991) stereotyper var för lätta att missuppfatta och 

feltolka, som exempelvis egenskaperna kärleksfull, varm, kraftfull och självhävdande. 

Eftersom det handlar om stereotyper riskerar de att framstå som förvrängda och kanske 
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felaktiga bilder av verkligheten. Om vi tänker oss att vi ska betrakta den enskilda människan 

utifrån dessa egenskaper blir vår bild felaktig eftersom stereotypernas kärna innehåller mer 

eller mindre sanning. I detta sammanhang är det mycket viktigt att understryka att det rör sig 

om just stereotyper, det vill säga att vissa egenskaper anses vara just manliga eftersom de 

exempelvis helt enkelt är vanligare bland män än bland kvinnor och vice versa. Vi tror att 

detta dilemma kan ha varit en anledning till varför flertalet av respondenterna fyllde i en sexa 

rakt igenom på fråga 2 i enkäten. En annan anledning till detta kan dock ha varit att 

egenskaperna och frågan i sig upplevdes av biståndshandläggarna som ett känsligt ämne. De 

kanske kände sig utvärderade då vi frågade om egenskaper som kan tänkas påverka deras 

bedömning. 

 

En annan sak som vi känner är viktigt att nämna med vårt tillvägagångssätt i uppsatsen, är att 

det finns en möjlighet att biståndshandläggarna kanske inte kände sig anonyma i 

undersökningen. Då vi använde Internet och e-post för att både skicka och motta våra enkäter 

synliggjordes respondenternas namn inför oss. Detta kan ha inneburit att 

biståndshandläggarna inte vågade vara ärliga i sina svar, utan istället svarade utifrån 

verksamhetens förväntningar. Detta kopplar vi till det som Bergmark (1998) skriver, att det 

blir olika i definitioner beroende på hur den politiska strävan är och hur de vill att samhällets 

behov ska framställas. Genom att rättfärdiga sina värderingar om hur samhällets resurser ska 

fördelas. Vi tror därmed att respondenterna tenderade att svara utifrån hur de ville framstå 

officiellt. Resultatet säger med andra ord ingenting om hur deras synsätt egentligen ser ut.  

 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
3.1. Tidigare forskning � Biståndshandläggning 
3.1.1. Tjänsteutveckling och biståndshandläggning      
Olika begrepp har olika innebörd, men en definition av bistånd kan förtydligas utifrån 

Westlund och Edvardssons (1998) tolkning av bistånd inom äldreomsorgen. Ett bistånd består 

av ansökan, bedömning och beslut. Besluten ska avse omsorger om äldre, som bland annat 

hemtjänst, färdtjänst och särskilda boendeformer. Alla ansökningar prövas enligt 

Socialtjänstlagen (SoL). �Enligt 6 § SoL har den som inte själv eller på annat sätt kan 

tillgodose sina behov rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt� (Westlund och Edvardsson, 1998:26).  Detta ska alltså utredas och 

bedömas. Därefter ska den enskilde genom biståndet uppnå en skälig levnadsnivå, med en 



 18

tillförlitlighet på att han eller hon har tillräckligt med� �resurser att leva ett självständigt liv 

§ 6 a SoL� (Westlund och Edvardsson, 1998:26). 

 

Westlund och Edvardsson (1998) skriver att biståndsbeslutet är en process som innefattar att 

handläggarna utreder och bedömer om det föreligger rätt till bistånd. Efter att dessa beslut är 

fattade beviljas eller avslås ansökan, helt eller delvis. Men den enskilde har alltid rätt att 

överklaga ett beslut, såsom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär, om han/hon finner att 

det inte finns lämplighet och/eller laglighet i beslutet (Ibid.). Att besluta vilka behov den 

enskilde har samt att planera för hur dessa behov ska tillgodoses handlar därmed om en 

myndighetsutövning, vilken underställs ett regelverk. Myndighetsutövningen upphör dock när 

ärendet övergår till verkställighet och då avgifter beslutas. Utveckling av nya tjänster inom 

äldreomsorgen kräver därför ett samspel mellan personal, anhöriga och omsorgsmottagare. 

Ytterligare en kategori inom organisationen som är viktig att få med i tjänsteutvecklingen är 

biståndsbedömare �eftersom de nya tjänsterna tar sin utgångspunkt i förståelsen av behov� 

(Westlund & Edvardsson, 1998:61).    

 

3.1.2 Biståndsbedömning ur ett historiskt perspektiv 
Med utgångspunkt i ovanstående stycke är det, enligt socialtjänstlagen, individens behov som 

är avgörande för rätten till bistånd. Det finns däremot inga förarbeten eller kommentarer som 

styrker vad som definieras i begreppet behov, vilket gör det hela lite svårt eftersom det då blir 

en politisk fråga (Thorslund & Larsson, 2002). Bergmark (1998) skriver att det blir olika 

definitioner, beroende på hur den politiska strävan är och hur de vill att samhällets behov ska 

framställas, för att rättfärdiga sina värderingar om hur samhällets resurser ska fördelas. Behov 

inom vård och omsorg är inte en ovanlig framställning när politiker vill nå ut med budskap 

om vilken del av samhällets nyttigheter som vi medborgare får ta del av. Att tillgodose behov 

är dock något som präglar äldreomsorgen och speciellt biståndshandläggarna, eftersom deras 

beslut grundar sig i vilka behov som föreligger. Behoven är däremot föränderliga över tid för 

den enskilde (Anderssons, 2004). Enligt Andersson har utrymmet för de äldre att själva 

definiera vad deras behov är, blivit mindre i en allt mer styrd organisation med 

behovsprövning som följd.  Thorslund och Larsson (2002) menar dock att behovsbegreppet 

kan belysas utifrån olika synvinklar. Begreppet beror nämligen på variationen mellan 

samhällsgrupper, kulturer och historiska perspektiv. Exempelvis kan en person vara beroende 

av en viss sak, medan en annan individ är helt oberoende av den saken. Inte heller hade en 
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svensk från 1500-talet samma behov som 2000-talets svenskar. Således kan man konstatera 

att det är sociala konstruktioner som bygger upp behovet, inte ett specifikt begrepp. Två 

individer med tillsynes likartade funktionsnedsättningar, kan med andra ord ha med andra ord 

helt olika vård� och omsorgsbehov (Kaufman, 1994).  

 

3.1.3 Biståndsbedömning med ett genusperspektiv 
En tidigare undersökning som berör biståndsbedömning med ett genusperspektiv är 

Anderssons (2004) studie. Syftet med studien är att belysa hur biståndshandläggare tänker och 

resonerar kring äldres behov vid biståndsprövningen. Ett underliggande syfte är även att förstå 

omsorg utifrån biståndsbedömarna, eftersom behov ses som en central utgångspunkt. Enligt 

Andersson sker en förskjutning mot att handläggarna blir mer och mer begränsade i sina 

bedömningar när det gäller omsorg, vilket blir till nackdel för den äldre eftersom han/hon då 

inte får sina önskemål tillgodosedda i samma utsträckning. Biståndshandläggarna är dock 

medvetna om att anhöriga kan ses som en resurs, vilket är mer vanligt förekommande i södra 

Sverige (Anderssons, 2004). Vidare hävdar handläggarna att de aldrig ställer krav på annat än 

att anhöriga ska vara delaktiga i hushållsgemenskapen. En förutsättning för att detta ska 

fungera är dock att, när den ena partnern blir funktionsnedsatt gäller det att den andra är 

tillräckligt pigg för att orka med hushållssysslorna. Andersson (2004), skriver att om det är 

kvinnan som behöver hjälp med städ, tvätt och matlagning så är det svårare att få bistånd. För 

biståndshandläggarna menar då att det inte är kommunen som ska bistå med sådant som kan 

lösas på annat sätt, genom att hänvisa till Socialtjänstlagen.     

 

Andersson (2004), skriver att hennes studie visar att biståndsbedömarna har ett könsneutralt 

förhållningssätt i sin bedömning, vilket kan ha sin förklaring i att alla är lika inför lagen. På 

det sättet är biståndsbedömning könsneutralt, men när hon för resonemanget vidare till 

hushållsgemenskap så får det en betydelse vem som ansöker om biståndsinsatser. 

Ovanstående material pekar i riktning att det finns tendenser att biståndbedömningen inte är 

könsneutral, rörande behovsbedömningen i handläggarprocessen. Andersson (2007), är 

intresserad av att undersöka om de äldres uppfattningar om sina egna behov stämmer överens 

med vad biståndshandläggarna beslutar. De äldres behov ska nämligen anpassas till en 

standardmall som stämmer överens med kommunens tjänster och resurser (Ibid.). Det kan 

finnas förklaringar i socialpolitiken historiskt sett att äldreomsorgen är berikad med kvinnor. 

Där hemmafruarna upptäcktes som billig arbetskraft i slutet av 1940-talet, i samband med att 
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hemsamariter behövdes för att hjälpa de äldre i hushållet. Utbildning var inget krav, 

husmoderskunskap ansågs räcka för att kunna tillgodose de äldres behov i hemmen 

(Johansson, 2002). Med historien som bas för hur det kvinnliga könet har påverkat och varit 

betydelsefullt för omsorgsarbetet, blir det intressant att studera begreppet kön och genus och 

om det påverkar biståndshandläggningsprocessen.  

 

Szebehely (2005), skriver i sin studie om kunskapsöversikten inom äldreomsorgsforskningen i 

Norden. Forskningen berör äldreomsorgen, anhörigomsorg och frivilliga organisationer inom 

omsorgen. Undersökningen berör även vilken verklighet som speglar samhället idag, med 

nedskärningar och besparingar. Enligt Szebehely saknas kunskap kring äldreomsorgen och 

speciellt äldreomsorg ur ett genusperspektiv. Den forskning som rör dessa områden är riktade 

mot anhöriga och anställd personal, medan forskning som reflekterar över kvinnors och mäns 

skilda villkor och behov som omsorgsmottagare inte får något utrymme.  

 

Stark och Regnérs (2001) studie I vems händer berör mäns och kvinnors skilda behov och 

önskemål. Undersökningen rör arbete, organisering av betalt och obetalt arbete och om detta 

skiljer sig mellan olika länder. I studien ingick Sverige, Tyskland och Spanien. Syftet med 

undersökningen var att försöka förstå vart äldre människor kan vända sig med sina önskemål, 

utifrån olika behov, och vilka behov som anses som viktiga. Resultatet som Stark och Regnér 

kommer fram till, och som är gemensamt för dessa tre länder, är genusordningen. Resultaten 

visar att det spelar stor roll om den äldre sökande har kvinnliga anhöriga, eftersom 

biståndshandläggarna då förväntar mer och ställer högre krav på att hustru eller dotter skulle 

vara behjälplig med tjänster. Undersökningen visar också att äldre med manliga anhöriga får 

mer insatser från biståndshandläggarna. Ett sätt att se på resultatet är att kvinnor förväntas 

vårda och ge omsorg till familjemedlemmar, enligt traditionella och sociala normer (Ibid.). 

 

3.2. Tidigare forskning � Genusteori 
3.2.1. Genus som begrepp och genusforskning   
Genus som begrepp kommer ursprungligen från det engelska ordet �gender� och från 

lingvistiken. Ordet började användas allt mer under 1980-talets feministiska forskning i 

Sverige. Barron (2004) belyser att ordet genus fortfarande behövs för att synliggöra de 

underliggande faktorerna till kvinnors underordning, och både kvinnors och mäns delaktighet 

till den. Genus bör ses som ett verktyg med vilket vi lättare kan förstå de olika tankarna, 
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vanorna, praktikerna och föreställningarna om människors kön. När genusforskningen tog fart 

låg fokus inledningsvis generellt på att synliggöra kvinnor, idag har fokus istället förflyttats 

till mer ingående teoretiska utgångspunkter, vilka ska öka förståelsen för genus i samhället 

och hur dessa relationer kommer till uttryck.  
 

Enligt Barron (2004) föredrar en del forskare att använda kön som begrepp, andra genus. 

Vissa forskare använder båda begreppen, som synonymer, i avsikten att visa på sociala 

innebörder som också kan definieras i termer av makt. I den Svenska genusforskningen 

skildras hur manlighet och kvinnlighet konstrueras och att fokus ligger på hur kvinnor och 

män är. Genusforskningen visar också på tre huvudpelare, varvid den första handlar om 

begreppet kön (eller genus) som står i centrum för insikten av alla sociala maktrelationer, 

processer och institutioner. Den andra pelaren belyser problemet med att könsrelationerna 

kännetecknas av underordning/dominans, förtryck, motsättningar och brist på jämställdhet. 

Den tredje och sista pelaren i genusforskningen visar hur könsrelationerna kan ses som sociala 

konstruktioner, dvs. processer som individer själva formar och formas av i interaktion med 

samhället och den sociala omgivningen som de lever i (Ibid.). 

 

Enligt Barron (2004) visar det sig att historiska och kulturella föreställningar om kön och 

genus har stor betydelse för hur människor förstår andra människor samt för hur man 

organiserar sociala relationer. För att få en tydligare bild av begreppet kön och genus kan man 

förklara skillnaderna mellan man och kvinna med två termer, dvs. biologiska och sociala 

skillnader. Sociala skillnader beror på vilken kulturell miljö man befinner sig i. Samtidigt 

finns det en koppling mellan det sociala och det biologiska könet. Det biologiska könet är 

grunden för skillnader mellan man och kvinna. Där tillkommer även det inlärda beteendet 

som förväntas av de manliga och kvinnliga individerna. Enligt Barron (2004) finns 

genusordningen i varje samhälle. 

 

3.2.2. Genus ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Om vi ser kön ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det olika sociala relationer och 

processer som man lyfter fram. När vi ser könet som en social konstruktion, antar vi synsättet 

att vi inte bara föds som pojke eller flicka utan vi föds också till olika normativa sociala 

föreställningar. Vi föds in i omgivningens sociala föreställningar och förväntningar på hur 

man bör/ska/får (eller inte) vara och bete sig som flicka eller pojke. De beteenden som är 
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önskvärda eller inte för en kvinna eller för en man konstrueras i en könsgörande process där 

dessa egenskaper och beteenden antingen kommer att belönas eller kritiseras (Barron, 2004). 

Allt detta handlar inte om könet i sig eller om kroppsdelar, utan det bottnar sig i 

föreställningar om olikheter mellan flickor och pojkar. Föreställningarna är i sin tur relaterade 

till pojkars och flickors skilda sätt att vara och deras olika förväntade egenskaper och 

beteenden. Enligt Barron (2004) kallas detta för dualistisk genuskategorisering och innebär att 

denna process sker i oss omedvetet och är en naturlig del av vårt kognitiva tänkande. Även 

om vi helt gör motstånd mot alla gamla traditionella värderingar för vad som gäller för 

pojkar/män och flickor/kvinnor, antar vi ändå en dualistisk genuskategorisering eftersom det 

är nästan omöjligt för oss att inte alls tänka på kön eller genus när det gäller något som är 

tudelat6.  

 

3.2.3. Kön och könsordning 
Synsättet inom fältet könsforskning innebär att kön definieras som en social och kulturell 

konstruktion, vilken är föränderlig över tid och kan tolkas utifrån ett maktperspektiv. Centrala 

begrepp för fältets teorier är kön7 och könsordning8. Enligt Wahl et al. (2001) är 

maktrelationen mellan könen och dess föränderlighet central för förståelsen av kön oavsett 

analysnivå. Det är detta maktperspektiv som gör det möjligt för forskarna att länka olika 

tolkningsnivåer som individnivån, organisationsnivån och samhällsnivån till varandra. Dock 

krävs det inte ett maktperspektiv om man endast är ute efter att konstatera att män och 

kvinnor gör olika saker, istället för att beskriva och tolka vad som är manligt och kvinnligt 

rent generellt. Enligt Wahl et al. (2001) håller de flesta forskare inom området kön med om 

påståendet att det finns en könsordning. Utifrån synsättet att kön är en social konstruktion som 

skapas inom ramen för olika mänskliga processer/relationer och att makt spelar en stor roll i 

denna konstruktion, varierar dock utrymmet för könsordningar. Enligt Wahl et al. (2001) ska 

teorier om könsordning dock inte ses som något statiskt eller entydigt.  

 

 

 

 

                                                
6 Dvs. finns i olikheter och i motsatspar som manligt/kvinnligt och man/kvinna (Barron, 2004). 
7 Att vara man eller kvinna biologiskt, vilket påverkar individen socialt (Wahl et al., 2001). 
8 Att det ofta, men inte per definition, uttrycks en maktrelation i könsordningen i samhället genom manlig 
överordning och kvinnlig underordning på en strukturell nivå (Wahl et al., 2001).  
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3.3. Teoretiska utgångspunkter 
3.3.1. Thylefors (1991)                        
Till sin natur är våra olika rollförväntningar generella då de formas av olika stereotyper, vilka 

överdriver och karaktäriserar skillnader. Dessa stereotyper kan betraktas som spontana teorier 

som ger uttryck och genomslag i socialisering och vardagslivets samvaro. Olika manliga 

respektive kvinnliga egenskaper återkommer i en mängd beskrivningar där mannen beskrivs 

som den instrumentella och kvinnan beskrivs som den expressiva. Eftersom det handlar om 

stereotyper riskerar de att framstå som förvrängda och kanske felaktiga bilder av verkligheten. 

Om vi tänker oss att vi ska betrakta den enskilda människan utifrån dessa egenskaper blir vår 

bild felaktig eftersom stereotypernas kärna innehåller mer eller mindre sanning. I detta 

sammanhang är det mycket viktigt att understryka att det rör sig om just stereotyper, det vill 

säga att vissa egenskaper anses vara just manliga eftersom de exempelvis helt enkelt är 

vanligare bland män än bland kvinnor och vice versa. Att på detta sätt försöka beskriva ett 

manligt respektive kvinnligt könsrollsmönster är att beskriva gruppen män och gruppen 

kvinnor och därmed beskrivs ingen enskild man eller kvinna.  

 

Här nedan presenteras de stereotyper som Thylefors (1991) tar upp som typiskt 

kvinnliga/manliga egenskaper. Det är dessa egenskaper som vi bland annat har använt oss av i 

vår enkätundersökning. 
 

Tabell 1. Typiskt kvinnliga/manliga egenskaper. 
 

Manliga egenskaper Kvinnliga egenskaper 

kraftfull mjuk 

behärskad varm 

aggressiv blid 

oberoende kärleksfull 

självhävdande förstående 

tävlingsinriktad inställd på samarbete 

individualistisk känslig för andras behov 

dominerande ängslig 

rationell intuitiv 

beslutsam beroende 

målinriktad relationsorienterad 

(Thylefors, 1991:135-136) 
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3.3.2. Antonovsky (2005)   
Antonovsky utvecklade det salutogena synsättet då han i sin bok Hälsans mysterium (1991) 

ställde sig frågan: �Hur kommer det sig att vissa människor utsatta för samma riskfaktorer 

som andra, förmår upprätta hälsa?�. Antonovsky kallade då faktorer som bidrar till hälsa för 

salutogener9. Det salutogenetiska synsättet kännetecknades av att vara ett framåtsyftande 

perspektiv med fokus på människan som har medicinska problem och på hälsobefrämjande 

faktorer. Det patogenetiska10 synsättet var på Antonovskys tid det enda rådande, att man 

exempelvis såg socialt stöd mest som något som mildrar sjukdomsföljderna. �Det var ingen 

som sökte efter ett integrerat svar som kunde förklara var människor befann sig på kontinuet 

mellan hälsa och ohälsa� (Antonovsky, 2005:63).  

 

Vi använde oss av ett salutogenetiskt perspektiv i vår enkätundersökning och analys för att 

definiera ett gott myndighetsutövande. Det salutogenetiska synsättet, enligt Antonovsky 

(2005): 

1) Man ser till människors livssituation och bakgrund istället för att klassificera 

dem som antingen friska eller sjuka. Man frågar sig hur individen har hamnat i ohälsa 

istället för hälsa. Man vill att individen rör sig mot hälsans friska pol. 

2) Man söker efter individens totala historia, inklusive hans eller hennes sjukdom, 

istället för att enbart ägna sig åt sjukdomens givna orsaker och förklaringar. 

3) Istället för att fråga �Vad är det som orsakar sjukdomen?� så frågar man �Vad 

finns det som bidrar till hälsa?�. Man fokuserar alltså på copingresurserna istället för 

sjukdomens orsaker. Människan har olika motståndskrafter och anpassningsförmågor, 

vilka man kan jobba med. 

4) Stressorer11 betraktas inte som något som alltid måste bekämpas, utan som något 

som ständigt är närvarande. �Stressorernas inverkan ses dessutom inte som 

nödvändigtvis patologisk utan kan mycket väl vara hälsobefrämjande, beroende på 

typen av stressor och hur pass framgångsrik upplösningen av spänningen är� 

(Antonovsky, 2005:39). 

                                                
9 Antonovsky författade uttrycket efter �Salus�, hälsans och välfärdens gudinna i den romerska mytologin 
(Antonovsky, 1991). 
10 Motsatsen till det salutogenetiska synsättet. Man fokuserar på det sjuka istället för det friska. Exempelvis 
frågar man efter vad det är som orsakar sjukdomen. 
11 Livserfarenheter som kännetecknas av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till 
medbestämmande (Antonovsky, 2005).  
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5) Man letar efter alla källor som kan befrämja organismens aktiva anpassning till 

omgivningen. Det handlar om att strukturera upp individens livssituation istället för att 

söka efter den magiska lösningen. Individens tillvaro ska göras sammanhängande, 

vilket den blir om man gör den begriplig, hanterlig och meningsfull.  

6) Synsättet riktar alltid uppmärksamheten mot de avvikande fallen i de 

patogenetiska undersökningarna.  

 

Som ett svar på frågan �vad befrämjar hälsa?� anförde Antonovsky att var och ens tillvaro 

måste göras sammanhängande. Som kärnan i svaret på den salutogena frågan och för att 

kunna mäta en individs känsla av sammanhang utvecklade Antonovsky därför KASAM-

formuläret, vilket står för känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). KASAM är alltså ett 

användbart och relevant instrument som kan användas för att pröva den salutogena hypotesen. 

De individer som har en hög KASAM har höga värden på komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menar Antonovsky att man upplever inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, att informationen är sammanhängande och 

ordnad snarare än kaotisk och slumpmässig. Komponenten hanterbarhet handlar om i vilken 

grad man känner att det står resurser till ens förfogande då man möts av krav från diverse 

stimuli. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer 

för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Meningsfullhet är begreppets 

motivationskomponent. 

 

3.3.3. Maslow (1987)   
Maslows (1987) antagande var att människan har medfödda behov som följer en 

rangordningsskala. Denna rangordningsskala var av hierarkisk karaktär och är känd under 

namnet Maslows behovspyramid. Maslow (1987) hävdade att människan i grunden var en 

biologisk varelse, som under gynnsamma omständigheter kunde utvecklas till en psykologisk 

respektive en social varelse. Enligt Maslow var människans mest grundläggande behov 

tvungna att tillfredsställas för att andra behov skulle kunna komma in i bilden. De mest 

grundläggande behoven var föda, skydd och sexuellt utlopp. Dessa behov avsåg en fysisk 

trygghet, medan den andra nivån (behov av trygghet) avsåg psykologisk trygghet. Näst i tur 

var människans behov av att känna samhörighet, gemenskap och tillgivenhet med andra 

människor. Därefter kom behovet av att få uppskattning för det man gör och för att få 

utveckla sina förmågor (självförverkligande). De högre behoven är dock inte lika tvingande 
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eller utmanande som de lägre. Vi använde oss av Maslows behovspyramid (se tabell 2) i vår 

enkätundersökning och analys för att beskriva det patogenetiska perspektivet. Vi kunde 

därmed jämföra det salutogenetiska perspektivet med det patogenetiska perspektivet. 
 
 

 

Tabell 2. Maslows behovstrappa. 
 

     Behov av 
    självförverkligande
    Behov av  
    uppskattning  
   Behov av   
  Samhörighet    
  Behov av     
 trygghet    
Fysiska      
behov     

 

(Maslow, 1987:67) 

 

3.3.4. Westlund och Sjöberg (2005)   
Enligt Westlund och Sjöberg (2005) är äldreomsorgen patogenetiskt utformad då chefer i 

kommun och landsting använder Maslows behovstrappa som ledstjärna för att få sin budget i 

balans. Westlund och Sjöberg (2005) påstår också att det salutogenetiska perspektivet inte 

framträder då kommun och landsting utvecklar arbetssätt, skapar rutiner och system för 

kvalitetssäkring. De menar att kommunerna har byggt upp en äldreomsorg som i första hand 

är inriktad på att erbjuda praktisk hjälp och tillgodose grundläggande behov. Äldreomsorgens 

arbete är mycket uppgiftsorienterat eftersom det finns en föreställning om rangordnade behov, 

vilka kan avskiljas och tillgodoses separat. De äldres vardagsaktiviteter styckas exempelvis 

upp i städning, inköp och ärenden, födointag, hygien, av- och påklädning, toalettbesök, 

förflyttning och så vidare. Enligt Westlund och Sjöberg (2005) beviljas den enskilde, efter 

ansökan och beslut av biståndshandläggare, ett paket av tjänster som förväntas tillgodose 

dessa behov. Vi använde oss av två tabeller från Westlund och Sjöbergs bok Antonovsky - inte 

Maslow (2005) i vår enkätundersökning och analys (se tabell 3 och 4). 

 

Enligt Westlund och Sjöberg (2005) är det salutogenetiska synsättet förbundet med den 

situationsorienterade praktiken och det patogenetiska med den sjukdomsorienterade 

praktiken. (Se tabell 3). Den situationsorienterade praktiken avser en orientering mot 
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symtomlindring och omvårdnad när bot inte är möjlig, och där framgång mäts i ökad 

livskvalitet. Man uppfattar sjukdom som en bristande balans mellan individ och omgivning, 

vilket medför att man försöker minska omsorgsmottagarens belastningar och öka hans eller 

hennes resurser. Detta skiljer sig från den sjukdomsorienterade praktiken, i vilken man istället 

riktar in sig på att ställa diagnos, sätta in adekvat behandling och bota sjukdom. Framgång 

mäts istället i termer av förbättrad hälsa och ökad livslängd. 
 

 

Tabell 3. En jämförelse mellan två praktiker. 
 

Sjukdomsorienterad praktik 

Patogent synsätt 

Antingen sjuk eller frisk 

Tillbakablickande perspektiv 

Riskfaktorer 

Akut sjukdom 

Organdiagnoser 

Bota och lindra 

Hur ska patienten behandlas? 

Livslängd 

Situationsorienterad praktik  

Salutogent synsätt 

Både sjuk och frisk 

Framåtsyftande perspektiv 

Hälsobefrämjande faktorer 

Kronisk sjukdom 

Funktions-/situationsdiagnoser 

Lindra och underlätta 

Ska patienten behandlas? 

Livskvalitet 

(Westlund & Sjöberg, 2005:45) 
 

Alla former av särskilt boende12 har enligt Westlund och Sjöberg (2005) en sak gemensamt, 

nämligen att verksamheten kan drivas med såväl Maslow som Antonovsky som ledstjärna. 

(Se tabell 4). När verksamheter drivs med ledning av Maslow är utgångspunkten människans 

primära behov. Då prioriteras den praktiskt instrumentella hjälpen och biologin i första hand. 

Arbetet tenderar att bli uppgiftscentrerat, sönderstyckat och bedrivas på nära nog industriell 

basis (Westlund & Sjöberg, 2005). Ur den enskilde äldres perspektiv blir tillvaron enligt en 

patogenetisk äldreomsorg strukturerad av måltider, upp- och sänggående. Den enskilde blir 

�hel, ren och mätt i väntan på ingenting annat än nästa måltid� (Westlund & Sjöberg, 

2005:54).  

 

När verksamheter inom äldreomsorgen drivs med Antonovsky som ledstjärna utgår 

verksamheten från vad som är meningsfullt för den enskilde. Denna meningsfullhet blir i 

                                                
12 Bostäder med service och omvårdnad för äldre (Westlund och Sjöberg, 2005). 



 28

samma veva en kraft som gör omsorgen mer hanterbar, vilket i sin tur medför att både den 

enskildes och personalens resurser tillvaratas och växer (Westlund & Sjöberg, 2005).  Med ett 

salutogenetiskt synsätt fokuserar verksamheten på samarbetsrelationer mellan givare och 

mottagare av omsorg, istället för att reducera människan till biologiska varelser. Arbetet blir 

inte sönderstyckat och delat i olika uppgifter, utan man sköter arbetsuppgifterna vid sidan av 

varandra.  
 

Tabell 4. En jämförelse mellan omsorg enligt Antonovsky och Maslow. 
 

Aspekt  Antonovsky   Maslow 
      

Personligt boende En lägenhet  Ett rum/en plats 
        

Arbetets fokus Meningsfullhet  Överlevnad 
      

Personalens orientering Samarbetsrelationer  Uppgifter 
  Individualisering  Standardisering 
        

Gemenskap Självvald med släkt  Påtvingad med  
  och vänner i kök  medboende i dag- 
  och vardagsrum  och uppehållsrum 
        

Mötesplatser Allaktivitetshus  Entréer, korridorer och 
  dagcentraler  personalutrymmen 
        

Gruppaktiviteter Många och ofta  Få och ofta som 
  deltagarstyrda  underhållning 
        

System Öppet mot omvärlden  Slutet mot omvärlden 
        

 

(Westlund & Sjöberg, 2005:55) 

 

3.3.5. Eneroth (2004)   
Eneroth (2004) skildrar personalens och de boendes tillvaro i fem kontraster. Dessa kontraster 

finner man på äldreboenden, där två helt olika former av tillvaro (personalens och 

omsorgsmottagarnas) möts och genomkorsar varandra. Personalen befinner sig enligt Eneroth 

i en tillvaro av görande, upptagenhet, hinnande, handfast verklighet, där man är Någon och 

har en framtid. I denna tillvaro arbetar och vistas personalen bland de äldre. De äldre befinner 

sig dock i en rakt motsatt tillvaro gentemot personalens, nämligen en tillvaro av 

varande/existerande, sysslolöshet och bortomverklighet. I de äldres tillvaro är man inte längre 

Någon utan närmast en Ingen eller knappt Någon. Man har ingen annan framtid än ett förlängt 
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nu (Eneroth, 2004). Vi använder oss av Eneroths beskrivning av kontrasten mellan de äldres 

och personalens sätt att betrakta tillvaron i vår analys (se tabell 5).  
 
 

Tabell 5. Personalens och de boendes tillvaro i fem kontraster. 
 

- Att knappt hinna med allt som ska göras / Att bara sitta och inget ha för händerna 

- Att vara någon / Att vara nästan ingen alls längre 

- Att vara i verkligen / Att vara borta någon annanstans 

- Att leva i framtiden / Att leva i det förflutna  

- Att ha allt att tänka på / Att bara vara  

(Eneroth, 2004:8) 
 

Personalen och de äldre lever inte bara var och en i sin form av tillvaro, utan man betraktar, 

bedömer och försöker också förstå den andres tillvaro utifrån den existentiella referensram 

som den egna tillvaron utgör. Denna referensram som vårdbiträden och undersköterskor har 

utifrån sin tillvaro är också densamma för biståndshandläggare, chefer och övrig personal 

inom äldreomsorgen (Eneroth, 2004). Också allmänheten och anhöriga har denna 

referensram. Det är en existentiell referensram som tar för givet att livet utgörs av görande, 

hinnande, upptagenhet, i en handfast verklighet där man är Någon och har en framtid att räkna 

med.  

 

Det är alltså utifrån denna referensram som personalen bedömer och beviljar, som de anhöriga 

fordrar och genomdriver, och som allmänheten upprörs av och kräver olika slags bistånd och 

insatser. Med andra ord sker allt detta i slutändan inte på omsorgsmottagarnas existentiella 

villkor. Enligt Eneroth (2004) kan detta innebära ett ständigt förnekande av 

omsorgsmottagarnas oundvikliga tillvaro då man försöker pressa sin egen tillvaro på de äldre 

(eller åtminstone försöker befria dem en stund från deras egen tillvaro). För de äldre har 

ofrånkomligen en egen tillvaro med livsvillkor som handlar om att istället bara vara, inte 

behöva hinna med, fri att vara i andra verkligheter än den handfasta verkligheten, att inte 

längre behöva vara Någon och att få leva i Nuet.  
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3.4. Uppsatsens hypoteser 
3.4.1. Våra hypoteser  
I detta kapitel beskriver vi våra hypoteser, vilka antingen kommer att verifieras eller 

falsifieras i vår analys. �Det goda myndighetsutövandet� definierar vi enligt ett 

salutogenetiskt perspektiv. 

 

Hypotes 1 

- �Det goda myndighetsutövandet� är baserat på omsorgsmottagaren med manliga 

stereotypa egenskaper.  

Kriterierna för ett gott myndighetsutövande uppfylls av att omsorgsmottagaren har manliga 

instrumentella13* egenskaper. Det kommer att finnas en differens mellan manliga och 

kvinnliga stereotypa egenskaper i biståndshandläggarnas uppfattning om vilka egenskaper 

som prioriteras för att bedriva det goda myndighetsutövandet. Manliga egenskaper efterfrågas 

mer än kvinnliga hos omsorgsmottagaren vid myndighetsutövandet. 

 

Hypotes 2 

- �Det goda myndighetsutövandet� är baserat på omsorgsmottagaren med kvinnliga 

stereotypa egenskaper. 

Kriterierna för ett gott myndighetsutövande uppfylls av att omsorgsmottagaren har kvinnliga 

expressiva14* egenskaper. Det kommer att finnas en differens mellan manliga och kvinnliga 

stereotypa egenskaper i biståndshandläggarnas uppfattning om vilka egenskaper som 

prioriteras för att bedriva det goda myndighetsutövandet. Kvinnliga egenskaper efterfrågas 

mer än manliga hos omsorgsmottagaren vid myndighetsutövandet. 

 

Hypotes 3 

- �Det goda myndighetsutövandet� är baserat på omsorgsmottagaren med både manliga och 

kvinnliga stereotypa egenskaper.  

Kriterierna för ett gott myndighetsutövande uppfylls av att omsorgsmottagaren har både 

kvinnliga och manliga stereotypa egenskaper. Det kommer inte att finnas en differens mellan 

manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper i biståndshandläggarnas uppfattning om vilka 

                                                
13 Exempel på instrumentella attityder är: sätta uppgiften framför relationen, mycket handlingskraftig, anser att 
det är genom medarbetarnas och sina egna prestationer som ett gott klimat skapas (Thylefors, 1991). 
14 Exempel på expressiva attityder är: strävar efter kontakter som fungerar och känslomässig närhet, är inte så 
benägen att chansa utan vill känna att ny kunskap behärskas, lyhördhet för andras behov (Thylefors, 1991). 
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egenskaper som prioriteras för att bedriva det goda myndighetsutövandet. Varken manliga 

eller kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren efterfrågas mer än det andra vid 

myndighetsutövandet. Vad som påverkar det goda myndighetsutövandet är således 

könsneutralt. 

 

4. Resultatbeskrivning 
4.1. Inledning  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från både de skriftliga frågeställningarna 

och de öppna frågorna. Dessa kommer sedan i sin tur och var för sig att analyseras. Varje 

resultatframställning åtföljs av sin analys. Hur vi tänker förstå de öppna frågeställningarna 

samt enkätens mätbara frågor har vi beskrivit i ett tidigare kapitel, nämligen kapitel 2. 

Analyserna är kopplade till våra teorier, vilka vi har beskrivit under kapitel 3.3. Vi har också 

med oss våra hypoteser i analysen. Dessa är redovisade i kapitlet 3.4. här ovan.  

 

4.2. Resultat av våra skriftliga frågeställningar 
Av våra besvarade enkäter är 19 % socionomutbildade, 56 % utbildade inom någon form av 

socialt omsorgsprogram, 5 % har sjuksköterskeutbildning och 7 % har inte svarat alls på den 

frågan. Resterande har utbildningar inom exempelvis sociologi, samhällsvetenskap, jurist, 

vårdskola, ålderdomsföreståndare och undersköterska. Bortåt 3 % har bara svarat att de gått i 

�högskola�, utan att nämna vilket program eller kurs. Då det gäller respondenternas ålder så 

är 34 % mellan 31-40 år, 22 % mellan 51-60 år, 17 % mellan 21-30 år, 17 % mellan 41-50 år 

och 4 % över 60 år. Resterande har inte svarat alls på den frågan. Av de besvarade enkäterna 

är det två manliga biståndshandläggare som deltagit, övriga var kvinnliga deltagare. Den 

totala svarsfrekvensen för samtliga enkätsvar är 101 besvarade enkäter av 140 utskickade, 

vilket ger oss ett procenttal på 72 % i undersökningen i stort. 

 

4.2.1. Analys av vilka påståenden som påverkar det goda myndighetsutövandet  
Vid vår analys finner vi att de salutogenetiska påståendena är överrepresenterade då det gäller 

vad som är viktigast att ta hänsyn till vid biståndsbedömningen. Vi kunde bland annat se att 

påståendena att sträva efter meningsfullhet, bedöma efter livskvalitet och ta hänsyn till 

omsorgsmottagarens önskemål i så hög mån som möjligt (diagram 1) efterfrågas lite mer än 

vad de patogenetiska påståendena gör. De påståenden, som däremot ingen av 
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biståndshandläggarna direkt efterfrågar, är att värdera utefter individens livslängd, att bota 

och avhjälpa samt att se till att omsorgsmottagaren är så lite beroende av anhöriga som 

möjligt. De två förstnämnda av dessa påståenden är patogenetiska påståenden och den 

sistnämnda är ett salutogenetiskt påstående.  
 

Diagram 1 

1,44 1,55 1,58

2,81 2,97

4

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

st
rä

va
 e

fte
r

m
en

in
gs

fu
llh

et

be
dö

m
a 

ef
te

r
liv

sk
va

lit
et

ta
 h

än
sy

n 
til

l
om

so
rg

sm
ot

ta
ga

re
ns

ön
sk

em
ål

 i 
så

 h
ög

m
ån

 s
om

 m
öj

lig
t

ha
 e

tt
til

lb
ak

ab
lic

ka
nd

e
pe

rs
pe

kt
iv

at
t b

ot
a 

oc
h 

av
hj

äl
pa

vä
rd

er
a 

ut
ef

te
r

in
di

vi
de

ns
 li

vs
lä

ng
d

 
Svarsalternativen 1= mycket viktigt och 6= inte alls viktigt. De tre första påståendena från vänster är 
salutogenetiska och de tre sista är patogenetiska. Siffrorna visar den genomsnittliga svarsfrekvensen.  
 

Vi har fått fram tydliga resultat i undersökningen gällande enkätfrågorna vad som anses 

karaktäriserar ett gott myndighetsutövande under påståendena att lindra och underlätta och 

att bota och avhjälpa, vilka har en signifikans på 0,00. Också påståendena ha ett 

tillbakablickande perspektiv och ha ett framåtsyftande perspektiv har en signifikans på 0,00 

(redovisas under Bilaga 3 � Tabell 6). Vi kan således veta att det är en väldigt liten 

sannolikhet att skillnaderna beror på slumpen. Men det är inte bara detta samband som 

markerar det speciella med dessa påståenden. Det som utmärker resultaten är att det är de 

salutogenetiska påståendena som anses som viktigast att ta hänsyn till vid 

biståndsbedömningen. Enligt Antonovsky (2005) söker man då efter individens totala historia, 

inklusive hans eller hennes sjukdom, istället för att enbart ägna sig åt sjukdomens givna 

orsaker och förklaringar. Man letar efter alla källor som kan befrämja organismens aktiva 

anpassning till omgivningen. Det handlar om att strukturera upp individens livssituation 

istället för att söka efter den magiska lösningen. Individens tillvaro ska göras 

sammanhängande, vilket den blir om man gör den begriplig, hanterlig och meningsfull. Enligt 

Westlund och Sjöberg (2005) kan man säga att det Maslow menar att omsorgen ska vänta 
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med (uppskattning, samhörighet, självförverkligande) tills övriga behov är tillgodosedda men 

Antonovsky anser istället att man ska utgå ifrån dessa. Det som Maslow uppfattar som behov 

på högre nivåer uppfattar Antonovsky som de viktigaste drivkrafterna för att leva och bedriva 

framgångsrikt omsorgsarbete. 

 

4.2.2. Analys av vilka egenskaper hos omsorgsmottagaren som påverkar det 

goda myndighetsutövandet  
Hypotes 1 � Manligt som norm   

När vi analyserar resultaten finner vi att de manliga stereotypa egenskaperna tenderar att 

påverka biståndshandläggarnas bedömning i högre grad. Vi kan se att egenskaper som 

målinriktad, oberoende, beslutsam och rationell hos omsorgsmottagaren påverkar 

bedömningen. Manliga egenskaper hos omsorgsmottagaren, som däremot ingen av 

biståndshandläggarna anser påverkar bedömningen är behärskad och dominerande. Dessa 

egenskaper fick genomgående ett lågt utfall. Våra resultat visar således att det finns en 

differens mellan manliga och kvinnliga egenskaper i biståndshandläggarnas uppfattning om 

vilka stereotypa egenskaper hos omsorgsmottagaren som prioriteras för att bedriva det goda 

myndighetsutövandet.  

 

Thylefors (2001) skriver att det är en manlig egenskap att sätta uppgiften i främsta rummet 

och lägga fokus på handlingskraft istället för på att vårda relationer. De manliga stereotypiska 

egenskaperna utmärker inte känslomässiga aspekter utan de fokuserar istället på rationella och 

logiska grunder. Detta resonemang stöder i viss mån våra resultat att de manliga egenskaperna 

hos omsorgsmottagaren, som målinriktad (diagram 2), oberoende, beslutsam och rationell, 

tenderade att påverka biståndshandläggarnas bedömning i högre grad. Wahl et al. (2001) 

skriver att det är något av en grundpelare inom könsforskningen att mannen står för normen 

och kvinnan för det avvikande i praktiken och inom vetenskapen, vilket illustreras i 

organisationsforskningen. Våra resultat visar att manliga stereotypa egenskaper som 

behärskad och dominerande däremot inte anses direkt påverka biståndsbedömningen. Detta 

överensstämmer med Tullberg (2006), som menar att det är svårt att konstruera maskulinitet 

för män inom äldreomsorgen eftersom det är så få manligt kodade uppgifter och överlag så få 

män som arbetar där, både bland omsorgspersonalen och bland cheferna samt andra 

myndighetspersoner.  
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Det ovanstående resonemanget kring könskodning stöds även av Wahl et al. (2001), som tar 

upp de konsekvenser för både män och kvinnor som uppkommer när kulturen är 

mansdominerad och manligt kodat. Detta uttrycks som den symboliska könsordningen i 

vilken position i en organisation könsmärks, de förknippas med antingen manligt eller 

kvinnligt. Dessa positioner kan byta kön med varandra i praktiken och sker så om det har 

vuxit fram en maskulin etik eller logik i verksamheten. Vidare beskriver Wahl et al. den 

sociala konstruktionen av både kön och myndighetsutövande, där myndighetsutövande är 

format enligt manliga normer och egenskaper (Wahl et al., 2001). Biståndshandläggningen 

påverkas av manliga normer och egenskaper medan själva utförandet av arbetet förknippas 

med kvinnlighet. Om en kvinnlig omsorgsmottagare ska kunna bli ordentligt hörd bör hon 

därmed anpassa sig efter den manliga normen, prestera mer och hävda sig själv för att få sina 

behov tillgodosedda.   
 

Diagram 2 

3,08

4,19

2

2,5

3

3,5

4

4,5

målinriktad kärleksfull

 
Svarsalternativen 1= påverkar mycket och 6= påverkar inte alls. 
Siffrorna visar den genomsnittliga svarsfrekvensen. 
 

Med hjälp av våra resultats utfall avseende egenskaperna målinriktad, oberoende, beslutsam, 

rationell och kraftfull, vilka anses som viktiga egenskaper kan vi här se en tendens till att 

manliga egenskaper hos omsorgsmottagaren tenderar att påverka biståndshandläggarnas 

bedömning i större utsträckning. Med bakgrund av detta resultat blir vår slutsats att hypotes 1 

är verifierad, vilket vi har funnit stöd för genom att undersöka empirin. Hypotes 1 ger oss en 

relativt sann bild av verkligheten. Det goda myndighetsutövandet är baserat på 

omsorgsmottagaren med manliga stereotypa egenskaper, vilket uppfylls av manliga 

instrumentella egenskaper. Vi finner alltså en differens mellan de önskade manliga eller 

kvinnliga egenskaper i biståndshandläggares uppfattning av vilka kriterier som prioriteras för 

att kunna bedriva det goda myndighetsutövandet.   
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Hypotes 2 � Kvinnligt som norm 

När vi analyserar resultaten finner vi att de kvinnliga stereotypa egenskaperna tenderar att inte 

påverka biståndshandläggarnas bedömning i någon större utsträckning. Vi kan se att 

egenskaper som varm, mjuk och kärleksfull hos omsorgsmottagaren inte direkt påverkar 

bedömningen. Kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren, som biståndshandläggarna 

däremot anser påverkar bedömningen är beroende och inställd på samarbete. Dessa 

egenskaper påverkar dock inte i samma omfattning som de manligt stereotypa egenskaperna. 

Våra resultat visar således att det finns en differens mellan manliga och kvinnliga egenskaper 

i biståndshandläggarnas uppfattning om vilka stereotypa egenskaper hos omsorgsmottagaren 

som prioriteras för att bedriva det goda myndighetsutövandet.  

 

Enligt våra resultat ska relationsorienterade känslor inte påverka myndighetsutövningen. 

Dessa resultat får därmed stöd av Thylefors (1991), som menar att de kvinnliga egenskaperna 

är orienterade mot relationer i vilka kontakterna baseras på känslomässig närhet och lyhördhet 

för andras behov. Det kärleksfulla kännetecknas av kvinnans förmåga till att vara mjuk samt 

varm, vilket inte accepteras i samma omfattning som de manliga egenskaperna hos 

omsorgsmottagaren. De egenskaper som utmärker sig speciellt i resultatet och som är speciellt 

intressanta är egenskaperna mjuk (diagram 3) och kärleksfull, då vi här även har funnit 

statistisk signifikans. Vi kan således veta att det är en väldigt liten sannolikhet att skillnaderna 

beror på slumpen mellan gruppernas svar.  
 

Diagram 3 
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Svarsalternativen 1= påverkar mycket och 6= påverkar inte alls. 
Siffrorna visar den genomsnittliga svarsfrekvensen. 

 

Med bakgrund av ovanstående blir vår slutsats av hypotes 2 att den helt måste falsifieras. 

Våra empiriska resultat har inte kunnat stärka vår hypotes. Det goda myndighetsutövandet är 
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inte baserat på omsorgsmottagaren med kvinnliga stereotypa egenskaper, och påverkas inte av 

kvinnliga instrumentella egenskaper. Vi fann alltså en differens mellan de önskade manliga 

eller kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren i biståndshandläggares uppfattning av 

vilka kriterier som prioriteras för att kunna bedriva det goda myndighetsutövandet. Således 

var dessa karaktärsdrag inte baserat på kvinnliga egenskaper och att detta inte kommer att 

uppfyllas med kvinnliga expressiva egenskaper. Biståndshandläggare definierar inte kvinnliga 

stereotypiska egenskaper som kvaliteter som prioriteras för att kunna bedriva i det goda 

myndighetsutövandet. 

 

Hypotes 3 � Könsneutralt som norm  

Resultatet visar oss att det finns en differens mellan manliga och kvinnliga egenskaper som 

exempelvis behärskad, varm, oberoende, inställd på samarbete, känslig för andras behov, 

rationell, intuitiv, beslutsam, målinriktad och relationsorienterad. I fråga om de mest 

eftersökta egenskaperna hos omsorgsmottagaren kan vi här se att manliga egenskaperna 

påverkar biståndsbedömningen mest. De stereotypa manliga egenskaperna hos 

omsorgsmottagaren som efterfrågas mycket är: målinriktad, oberoende, beslutsam och 

rationell (diagram 4). Kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren, som 

biståndshandläggarna däremot anser påverkar bedömningen är beroende och inställd på 

samarbete. Dessa egenskaper påverkar dock inte i samma omfattning som de manligt 

stereotypa egenskaperna.  
 

Diagram 4 
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Svarsalternativen 1= påverkar mycket och 6= påverkar inte alls. Från vänster är de 
första fyra alternativen manliga egenskaper och de sista fyra är kvinnliga egenskaper. 
Siffrorna visar den genomsnittliga svarsfrekvensen. 
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Vi relaterar dessa resultat till bl.a. Barron (2004), om att det finns genusordning i varje 

samhälle. Detta åskådliggörs i olika föreställningar om manligt och kvinnligt, beroende på 

plats och tid men även vem som gör vad, vem som bestämmer och hur vi ser och tolkar 

varandra. Dessa föreställningar påverkar oss människor, hur vi tänker i den dagliga tillvaron. 

Detta gäller såväl privatlivet som arbetslivet, politik och religion. Genus är en term som har 

en aspekt i allt mänskligt liv.   

 

Andersson (2004) skriver att hennes studie visar att förhållningssättet hos biståndsbedömarna 

är könsneutral i sin bedömning, vilket kan ha sin förklaring i att alla är lika inför lagen. På det 

sättet är biståndsbedömning könsneutralt, men när hon för resonemanget vidare till 

hushållsgemenskap så får det betydelse vem som ansöker om biståndsinsatser. I Anderssons 

studie framgår att biståndsbedömarna menar att det är svårt att lära gamla hundar att sitta, och 

de syftar till männens oförmåga att städa, tvätta och laga mat (Ibid.). Detta kopplar vi till att 

biståndsbedömningen inte är könsneutral utan det finns föreställningar och förväntningar av 

manliga och kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren. Dessa inverkar på vilka insatser 

som man får beviljade i biståndsbeslutet.  

 

Resultatet som Stark och Regnér (2001), kommer fram till i sin undersökning är också 

genusordningen. Stark och Regnér visar på att det spelar stor roll om den äldre sökande har 

kvinnliga anhöriga, eftersom biståndshandläggarna då förväntar mer och ställer högre krav på 

att hustru eller dotter skulle vara behjälplig med tjänster. Undersökningen visar också att äldre 

med manliga anhöriga får mer insatser från biståndshandläggarna. Ett sätt att se på resultatet 

är att kvinnor förväntas vårda och ge omsorg till familjemedlemmar, enligt traditionella och 

sociala normer. Detta kopplar vi till våra resultat att det finns en differens mellan hur mycket 

manliga och kvinnliga egenskaper hos omsorgsmottagaren påverkar biståndsbedömningen. 

Även om vi helt gör motstånd mot alla gamla traditionella värderingar för vad som gäller för 

pojkar/män och flickor/kvinnor, antar vi ändå en dualistisk genuskategorisering eftersom det 

nästan är omöjligt för oss att inte alls tänka på kön eller genus. För det handlar ju i själva 

verket om något som är tudelat (Barron, 2004).  
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4.3. Resultat och analys av de öppna frågeställningarna 
4.3.1. Första frågan 
Fokus på omsorgsmottagarens möjligheter 

I enkätundersökningen valde vi att ha två öppna frågor, vilka respondenterna fick svara på 

fritt utefter egna värderingar. Vi fick blandade svar på dessa och vi kommer här nedan 

redovisa för vad majoriteten och vissa enskilda individer har svarat. Då det gäller vår första 

fråga om Vad styr bedömningen, omsorgsmottagarens svårigheter eller möjligheter?, så är 

antalet som har svarat antingen �möjligheter�, �svårigheter� eller �både och� ganska jämt 

fördelat. Men det är flest som har svarat att det är omsorgsmottagarnas svårigheter som främst 

styr bedömningen. De som däremot har svarat att det är möjligheterna som främst styr 

bedömningen skrev bland annat att man borde utgå från individens resurser. Det är också 

viktigt att se det friska och inte stirra sig blind på omsorgsmottagarens problem. Flertalet 

skrev att omsorgsmottagaren kan bidra med kunskap om sina egna behov, vilka man borde 

utgå ifrån och ta tillvara på. Här följer några citat från biståndshandläggare som anser att man 

borde se till omsorgsmottagarnas möjligheter främst. (Namnen är fiktiva).  

     �Det är individens möjligheter. Detta för att kunna stimulera vidare självständighet, 

oberoende och kvarvarande funktioner�. � Agneta, 39 år 

     �Möjligheter. Viktigt att se det friska hos brukaren och inte det sjuka, ta fram personens 

resurser! Det den är bra på!� � Malin, 27 år 

     �Hitta en lösning så omsorgsmottagaren ser sin möjlighet till så mycket självständighet 

som är möjligt att uppnå�. � Berit, 55 år 

     �Möjligheter. Det är viktigt att ha en positiv inställning och arbeta för att 

omsorgsmottagaren ska få en förbättrad situation�. � Lena, 28 år 

 

I den mån som omsorgsmottagaren kan vara delaktig och förstår sin situation, ökar 

möjligheten för att han eller hon ska kunna känna att situationen är kontrollerbar. Detta sker 

bland annat genom att omsorgsmottagaren vet vad som kommer att hända i nästa moment. 

Detta kan också leda till större meningsfullhet eftersom den enskilde kan delta och påverka på 

ett annat sätt. Enligt Westlund och Edvardsson (1998) kan man se på det som att, om sampel 

och dialog utvecklas genom dessa processer, kan det generera till att både omsorgsmottagare 

och personal upplever en högre grad av kvalité i mötet. Antonovsky (1991) beskriver detta 

som känsla av sammanhang, vilket innebär en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

över sin tillvaro.  
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Fokus på både omsorgsmottagarens möjligheter och svårigheter 

De som emellertid har svarat att det var både möjligheterna och svårigheterna som främst styr 

bedömningen skrev bland annat att den enskildes sociala situation, som exempelvis individens 

nätverk, påverkar biståndsbedömningen. De tycker att man borde försöka se 

omsorgsmottagarnas möjligheter i svårigheterna. Här följer några citat från 

biståndshandläggare som anser att man borde se till både omsorgsmottagarnas möjligheter 

och svårigheter.  

     �Båda två. Viktigt att ta tillvara på personernas möjligheter, vad personen själv klarar av. 

Sedan stötta personen med dennes svårigheter i vardagen�. � Rose-Marie, 38 år 

     �Båda två, jag bedömer utifrån vad en person klarar av själv eller inte. Viktigt att inte ta 

från dem det de kan själva�. � Anna, 30 år 

     �Både och. Man ser till vilka möjligheter som finns och använder dessa i kombination med 

insatser för att avhjälpa svårigheterna�. � Monica, 51 år 

 

Det gäller att hitta nya sätt att se på tillvaron samt lära sig att beskriva, förstå och tolka behov 

utifrån varje unik människa. Å ena sida går det att se behovet som ett vårdbehov, vilket 

tenderar att luta åt sjukvård och medicinsk vetenskap. Å andra sidan går det att uppfatta det ur 

ett omsorgsbehov, som leder tanken till livskvalitet och att underlätta daglig livsföring. I det 

ena fallet menar Westlund och Edvardsson (1998) att det handlar om att bota och i det andra 

om att finna vägar till att helas med sjukdomar. Gemensam nämnare för båda fallen är att 

människans liv är ändligt och har behov av både vård och omsorg. �Hur framgångsrik den 

medicinska teknologin än är och blir, så utgör den i sig inte lösningen på den åldrande 

människans omsorgsbehov. Det är i förståelsen av den åldrande människans behov, hennes 

förluster och omställningar som äldreomsorgens innovationer bör kunna växa fram� 

(Westlund & Edvardsson, 1998:61).  

 

Fokus på omsorgsmottagarens svårigheter 

De som svarade att det är svårigheterna som främst styr bedömningen skrev bland annat att 

�det borde vara möjligheterna� som man främst fokuserade på, men att man inte alltid gör det 

i praktiken på grund av styrande lagar och ekonomiska dilemman. Man fokuserar på 

omsorgsmottagarens svårigheter i första hand eftersom det är svårigheterna som framförs vid 

kontakten med handläggaren. De skrev att handläggaren oftast kommer in i bilden i samband 

med svårigheter. Här följer några citat från biståndshandläggare som anser att man borde se 

till omsorgsmottagarnas svårigheter. 



 40

     �Oftast möjligheter, då man alltid önskar/hoppas att omsorgsmottagaren skall bli bättre 

och mer självständig. Men tyvärr är det svårt att se en persons möjligheter när denne 

exempelvis är en svårt sjuk 95-åring och troligtvis inte kommer att bli så mycket bättre�. � 

Åsa, 33 år 

     �Svårigheter. Om det finns svårigheter så behövs hjälp. Om det finns möjligheter så är 

man tacksam, men oftast så är möjligheterna redan uttömda�. � Lotta, 52 år 

     �Eftersom jag beviljar hjälp för det man inte klarar så styrs bedömningen mycket av 

svårigheterna. Jag försöker att skriva vad personen klarar av själv istället för vad den 

behöver hjälp med, men vårdpersonal är inriktad på sjukdom och vård och därför är det svårt 

att bryta invanda mönster och istället lyfta fram personers möjligheter�. � Elin, 24 år 

 

Om man bland annat ser till citatet från �Elin, 24 år�, kan man koppla detta till att man 

fokuserar på sjukdomens orsaker istället för copingresurserna. Istället för att fråga �Vad finns 

det som bidrar till hälsa?� frågar biståndshandläggarna istället �Vad är det som orsakar 

sjukdomen?�. Enligt Antonovsky (2005) bör man enligt ett salutogenetiskt synsätt jobba med 

människans olika motståndskrafter och anpassningsförmågor. Därför ser vi dessa citat från 

handläggarna som patogenetiskt strukturerade. Enligt Maslow (1987) är människans mest 

grundläggande behov tvungna att tillfredsställas för att andra behov ska kunna komma in i 

bilden. Om man dessutom ser till citatet från �Åsa, 33 år�, kan man koppla detta till att det 

finns en standardisering och en prioritering av medicinska insatser, då biståndsbedömaren inte 

ser till de äldres sociala situation och vad det får för konsekvenser för den äldres 

omsorgsbehov (Andersson, 2004). 

 

Man kan också koppla dessa citat angående svårigheter till Westlund & Sjöberg (2005), vilka 

nämner att den praktiska instrumentella hjälpen och biologin prioriteras i första hand. Arbetet 

tenderar att bli uppgiftscentrerat, sönderstyckat och bedrivas på nära nog industriell basis. 

Exempelvis är det inte ovanligt att arbetet går i vågor, att morgonen är hektisk då personalen 

ska hinna hjälpa omsorgsmottagarna att stiga upp, klä på sig, hjälpa till med hygien och 

toalettbesök, sängbäddning, ge mediciner och servera frukost. Efter denna rusch sprider sig ett 

visst lugn. Men då det är dags för middag blir det full rusch igen. Det är på grund av detta 

synsätt som Westlund och Sjöberg (2005) poängterar att det krävs en salutogenetisk 

omställning inom omsorgsverksamheterna. Behov ses som central utgångspunkt och förskjuts 

till att bli allt mer begränsade i sina bedömningar när det gäller omsorg, vilket blir till nackdel 

för den äldre eftersom han/hon då inte den enskilde sina önskemål tillgodosedda i samma 
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utsträckning. Enligt Andersson (2005) är dock biståndsbedömarna medvetna om att 

exempelvis anhöriga kan ses som en resurs. 

 

Enligt Westlund och Sjöberg (2005), behöver man fokusera på meningsfullhet för personal 

som möter de äldre för att äldreomsorgen ska vara mer salutogenetisk. Detta kan vara en 

anledning till varför största delen av dem som hade svarat på vår första öppna fråga hade 

svarat att det var omsorgsmottagarnas svårigheter som främst styrde deras bedömning. För att 

dialogen mellan omsorgsmottagare och personal ska leda till bättre och snabbare lösningar 

och mer engagemang krävs det en organisation som tillåter detta (Ibid.). Äldreomsorgen är 

mer präglad av Maslows behovstrappa, vilket gör att det inte lämnas utrymme för fritt 

skapande och framför allt inte heller för fritt tänkande. Enligt Westlund och Sjöberg (2005) så 

kan man med empowerment se det utifrån perspektivet att problemet inte är bristen på 

personal, utan på att personal inte får använda sina egna idéer, vilket i så fall är ett 

ledningsproblem. Empowerment handlar om att frigöra kunskaper och erfarenheter för att 

använda sig av den kompetensen som redan existerar både hos den enskilde och i ett arbetslag 

(Blanchard, 2002).  Dominelli (2002) menar att empowerment är en förändringsprocess som 

är nödvändig för att det ska finnas möjlighet till förändring på individ- och gruppnivå. Det ska 

finnas en känsla av att kollektivet och/eller personen handlar på eget initiativ och vilja. Extra 

viktigt är det att det finns stöd ifrån arbetsledare/chef för att kunna delegera ansvaret till 

personal, så att personalen känner att det finns förtroende och möjlighet till en förbättring som 

ger meningsfullhet i att vidareutveckla verksamheten och arbetsuppgifterna (Ibid.). 

 

4.3.2. Andra frågan 
Då det gäller vår andra fråga om Är det något vi inte berört som du anser tillhör en god 

biståndsbedömning?, så är det många som har skrivit att vi missat att ta upp det goda 

bemötandet ur ett etiskt perspektiv. Vi har också missat att individen har både fysiska, 

psykiska och sociala behov. Dessutom tyckte flera biståndshandläggare att vi inte har nämnt 

de lagar och den rådande politik som handläggarna ska följa, och som inte alltid är lätta att 

förena med vad handläggarna själva känner. Enligt några handläggare borde vi också ha haft 

frågor om att se helheten och bedöma behoven utifrån den speciella människans behov. 

Någon påpekade att vi borde ha frågat om vilken information som handläggaren får från den 

enskilde och vice versa. En hel del skrev också att vi missat att ta upp vad det är som påverkar 

handläggaren i besluten om insatser. Här följer några citat från biståndshandläggarna. 
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     �När jag fyllde i fråga två, så kom jag att tänka på att det inte bara är den äldres 

karaktärsdrag som är påverkbara. Det finns även anhöriga som kan vara pådrivande och 

göra en rättvis bedömning svår�. � Marie, 45 

     �Att ta tillvara på individens enskilda förutsättningar, att ha en empatisk förmåga, att se 

till den personliga integriteten i alla delar av bedömningen, att lyssna till omsorgsmottagaren 

men samtidigt vara lyhörd för anhörigas åsikter (den viktiga balansen)�. � Sofia, 28 

     �Förmåga att kunna läsa mellan raderna, dvs. ha en god människokännedom och empatisk 

förmåga�. � Lotta, 52 år 

     �Bemötandet, självbestämmande, respekt, kunskap, rättssäkerhet�. � Maj-Britt, 51 år 

     �Att alltid tänka på det individuella behovet utan att ta hänsyn till verksamhetens ekonomi, 

vilket har blivit ett ständigt dilemma.� � Annica, 39 år 

 

Enligt Westlund och Edvardsson (1998) är medverkan och delaktighet avgörande i ett utbyte 

av tjänster. I mötet mellan omsorgsmottagare och personal är följaktligen samspel det 

viktigaste för hur kvalitén blir. Detta är ett sätt att se på hur man kan vidareutveckla 

tjänstekvalitén i äldreomsorgen. Om man ser på medverkan och delaktighet som avgörande 

blir omsorgsmottagaren inte bara en mottagare, utan personen blir en resurs och medarbetare 

som kan bidra i omsorgen och aktiviteterna. Ur detta perspektiv blir personen en del i arbetet 

och tillför både kunskap och information som i hög utsträckning gäller såväl omsorgsarbetet, 

som medicinsk omvårdnad och vid rehabilitering. Det finns fler aspekter som kan påverka 

tjänstekvalitén, men värdegrunden för hur man ser på andra människor är väsentlig för 

bemötandet/samspelet mellan omsorgsmottagare och personal (Ibid.).  

 

Om man ser till bland annat citatet från �Marie, 45 år�, kan man koppla detta till 

referensramen som Eneroth (2004) nämner. Det är efter denna referensram som personalen 

bedömer och beviljar, som de anhöriga fordrar och genomdriver, och som allmänheten 

upprörs av och kräver olika slags bistånd och insatser. Med andra ord sker allt detta i 

slutändan inte på omsorgsmottagarnas existentiella villkor. 
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5. Avslutande diskussion 
5.1. Slutsats och sammanfattning 
Med vårt syfte och våra frågeställningar som grund har vi ur våra teoretiska utgångspunkter 

formulerat ett antal prövbara hypoteser som sedan har prövats mot våra empiriska resultat. 

Vår slutsats blev att hypoteserna 2 och 3 falsifierades.  För hypotes 1 fann vi empiriska stöd 

att det goda myndighetsutövandet är baserat på omsorgsmottagaren med manliga stereotypa 

egenskaper, vilket uppfylls av manliga instrumentella egenskaper. Vi fann alltså en differens 

mellan de önskade manliga eller kvinnliga egenskaper i biståndshandläggares uppfattning av 

vilka kriterier som påverkar det goda myndighetsutövandet. De differenser och skillnader som 

vi redogjort för anser vi dock vara marginella. Vi har fått fram tydliga resultat i 

undersökningen gällande enkätfrågorna vad som anses karaktäriserar ett gott 

myndighetsutövande under egenskaperna kraftfull och mjuk, vilka har en signifikans på 0,00. 

Också egenskaperna kärleksfull och dominerande har en signifikans på 0,00 (redovisas under 

Bilaga 4 � Tabell 7). Vi kan således veta att det är en väldigt liten sannolikhet att skillnaderna 

beror på slumpen.  

 

Då det gäller våra öppna frågeställningar i enkätundersökningen så är det dock flest som har 

svarat att det är omsorgsmottagarnas svårigheter som främst styr bedömningen. 

Respondenterna nämner exempelvis att de fokuserar på omsorgsmottagarens svårigheter i 

första hand eftersom det är svårigheterna som framförs vid kontakten med handläggaren. 

Detta kan ses som en motpol till resultaten av de skriftliga frågeställningarna, där de har 

svarat att man exempelvis ska sträva efter meningsfullhet och bedöma efter livskvalitet. Ett 

sätt att tolka denna motsägelse är att respondenterna fick mer utrymme för fri reflektion under 

de öppna frågorna och att svaren därmed inte påverkades lika mycket av vad de trodde 

förväntades av dem att svara. Vår studie visar därmed att det finns bristande rättssäkerhet i 

biståndsbedömningen för äldre då myndighetsutövningen är så avgörande av vem som gör 

bedömningen och var någonstans man befinner sig då besluten fattas. Vi tror dock inte det är 

möjligt att definiera det ideala myndighetsutövandet utifrån objektiva kriterier. Vi hävdar att 

vår kunskap om verkligheten är socialt konstruerad, vilket enligt Wahl et al. (2001) innebär 

att verkligheten ser annorlunda ut beroende på vem som studerar den, hur och utifrån vilken 

frågeställning den studeras.  
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Med utgångspunkt i vår studie, finns det således ett behov att fortsätta forska och studera 

kring området. Det är först då vi kan få mer kunskap och information om hur de äldres 

situation är och/eller upplevs samt hur deras behov tillgodoses utifrån olika perspektiv. 

Omsorgen av äldre är en viktig fråga att belysa inför framtiden för att den ska kunna 

vidareutvecklas. Vi tyckte det var intressant att ta del av vad som ligger till grund för 

biståndshandläggarnas bedömning eftersom det är där som processen startar. Det är där som 

individen får en bedömning av sina behov. I början av arbetet med denna uppsats antog vi att 

vi skulle kunna urskilja patogenetiskt synsätt då det gällde vad biståndshandläggarna ansåg 

var ett gott myndighetsutövande. Resultaten visade sedan dock att det finns differens mellan 

dessa synsätt, men att det istället lutar åt det salutogenetiska i biståndshandläggarnas 

uppfattning om vilka grunddrag som krävs för att bedriva �ett gott myndighetsutövande�.  

 

Vid utformandet av vår enkät beslutade vi oss för att inte klargöra att det var en undersökning 

om myndighetsutövande, utan istället poängtera �en god biståndsbedömning�. Detta gjorde vi 

avsiktligt då vi antog att svaren annars hade blivit färgade av frågeställningen, att 

respondenten i viss mån hade svarat det som den trodde förväntades av henne att svara. Vi 

valde också att inte nämna att fråga två innehöll könsrelaterade frågor. Vi tror att om 

deltagarna hade varit medvetna över att vi ville se eventuella könsskillnader, kunde det ha lett 

till missvisande svar, dvs. inte tillförlitliga svar. Reliabiliteten och validiteten är således högre 

när frågeställningen har ett generellt perspektiv, vilket vi anser att vi har då vi undersökte vad 

som anses vara en god myndighetsutövning. Detta gav mer information om 

myndighetsutövning än om vi hade gjort en undersökning om biståndshandläggarnas 

individuella egenskaper och kompetens. Genom att vi valde att undersöka 

myndighetsutövandet ur ett generellt perspektiv undvek vi den typen av etiska dilemman. 

Men å andra sidan ger det inte så ingående och tydlig information om att just dessa 

egenskaper uppskattas mer eller mindre. Vi tror och hoppas dock att vi med vår 

enkätundersökning åtminstone fått handläggarna att reflektera över påverkande faktorer. 

 

Vi antar att biståndshandläggarna svarade på enkäten utifrån sin egen nuvarande organisation, 

då människor tenderar att relatera frågeställningar utifrån den situation som man befinner sig i 

för tillfället. Det är en förutsättning att vi tolkar svaren vid vår analys av resultatet. 

Problematiken med att vi tolkar handläggarnas svar vid studien är att vi kan misstolka svaren, 

och/eller att vår frågeställning kan ha missuppfattats. Vi uppfattar dock att vår studie är 

intressant och relevant i sitt syfte och frågeställningar. Men äldreomsorg är ett brett 



 45

forskningsområde, vilket gör att det är svårt att begränsa sig eftersom det finns många 

infallsvinklar och perspektiv som kan begrundas och belysas. Vi uppfattar studien och 

enkätsvaren som relevanta även om det finns frågor som kunde ha omformulerats. Detta för 

att i så fall undvika misstolkningar och möjligtvis fått tydligare svar, vilket hade givit oss 

högre validitet i undersökningen.  

 

5.2. Fortsatt forskning 
Vid fortsatt forskning skulle det vara spännande att göra samma studie som den vi gjort med 

liknande frågeställningar etc., men att man istället studerar det på olika hierarkiska nivåer 

inom äldreomsorgen. På detta sätt skulle man kunna se om det finns en differens mellan olika 

professioner/yrkesgrupper, och om perspektiven skiljer sig uppifrån- och nedifrån i 

organisationen? För att få en djupare kunskap skulle man dessutom kunna göra intervjuer 

kombinerat med en enkätundersökning, vilket skulle ge grundläggande information att 

analysera och bearbeta. Med en kvalitativ metod skulle vi kunna upptäcka ett nytt 

förhållningssätt, ett som faktiskt existerar i empirin (verkligheten). Därefter kunde vi ha bildat 

en teori och/eller ett begrepp som inte är befintligt än. Förhoppningsvis skulle man kunna få 

reda på hur organisationen hänger ihop. För kanske visar det sig att personal uppifrån och 

nedifrån har helt olika perspektiv på omsorgen.  
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Bilaga 1  

- Vår enkätundersökning 

Enkätundersökning om vad en god biståndsbedömning är 
      
      
Givetvis kommer alla uppgifter som lämnas att behandlas konfidentiellt, inga uppgifter kommer att  
kunna härledas till någon enskild person - dvs. du kommer att vara helt anonym i undersökningen. 
Efter sammanställning kommer svaren att förstöras.    
      

Din utbildning:           

Ålder:           

      
1. Vad anser du karaktäriserar en god biståndsbedömning?     
      
Sätt ett x eller valfri bokstav i det grå fältet.     

  Mycket viktigt        Inte alls  
viktigt

 1 2 3 4 5 6 

Hitta riskfaktorer             
Hitta hälsofrämjande faktorer             
Bedöma efter livskvalitet             
Att lindra och underlätta             
Ha ett tillbakablickande perspektiv             
Ha ett framåtsyftande perspektiv             
Att bota och avhjälpa             
Att se individens sjukdomsbild             
Värdera utefter individens livslängd              
Sträva efter meningsfullhet             
Tillgodose omsorgsmottagarens känsla av trygghet             
             
Tillgodose omsorgsmottagarens behov av uppskattning             
             
Tillgodose omsorgsmottagarens behov av samhörighet              
             
Ta hänsyn till omsorgsmottagarens önskemål i så hög 
mån som möjligt             
             
Se till att omsorgsmottagaren har förståelse för och begriper sin situation 

             
Se till att omsorgsmottagaren är så lite beroende av anhöriga som möjligt 

             



 50

 

2. Vad kan påverka din biståndsbedömning, om du ser till följande egenskaper som en 
omsorgsmottagare kan tänkas ha?           
       
Sätt ett x eller valfri bokstav i det grå fältet.    
       

  Påverkar mycket   Påverkar 
inte alls

 1 2 3 4 5 6 

Kraftfull             
Mjuk             
Behärskad             
Varm             
Oberoende             
Kärleksfull             
Självhävdande             
Beroende             
Inställd på samarbete             
Dominerande             
Känslig för andras behov             
Rationell             
Intuitiv             
Beslutsam             
Målinriktad             
Relationsorienterad             
 

3. Öppna frågor           
      
Vad styr bedömningen, omsorgsmottagarens svårigheter eller möjligheter?  
Motivera ditt svar.       

Skriv här:           
           
           
           
      
Är det något vi inte berört som du anser tillhör en god biståndsbedömning?  

Skriv här:           
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 Bilaga 2  

- Skriftligt meddelande inför enkätutskick 

 

 
Vi behöver Din hjälp i vår Enkätundersökning! 

  
Vi är två studenter från högskolan i Kalmar som läser socionomprogrammet, termin 7. Vi skriver nu vår 

C-uppsats som ska belysa "vad som kännetecknar en god biståndsbedömning". Vi går ut med denna 

enkät till sammanlagt 40 kommuner i Sverige, för att få biståndshandläggares perspektiv.  Nu behöver 

vi Din hjälp med att besvara tre frågor. 

  

Frågorna bifogas här i ett Exceldokument som du enkelt kan fylla i på datorn.  

  

Gör så här: 
1. Högerklicka på den bifogade Excelfilen 

2. Tryck på spara (save) 

3. En ruta kommer då upp, tryck på öppna (open) 

4. Fyll i alla frågorna genom att vänsterklicka och sätt endast ett x eller valfri bokstav per vågrätt rad.        

5. Viktigt! När alla frågorna är ifyllda klicka på Spara (save). 

6. Bifoga filen i ett e-mail och skicka till den adress som står här nedan. 

  

 

När du har fyllt i enkäten skickar du den som en bifogad fil till (e-mailadress) 

Vi vill ha ditt svar senast onsdag den 14/11. 

  

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 

Vid frågor angående undersökningen eller om det skulle uppstå problem med att fylla i och skicka 

enkäten går det bra att kontakta oss för vidare information. 

Linda Granström tfn: (nummer) eller Anna Hasselbom Trofast tfn: (nummer)   

  

Med vänliga hälsningar 

Linda Granström och Anna Hasselbom Trofast 
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Bilaga 3  

- Tabell 6 

         
Sammanställning av antalet deltagare på första frågan i enkätundersökningen. (n = 101)   
         
1. Vad anser du karaktäriserar en god biståndsbedömning?     
         
      Antal deltagare i undersökningen   
  Mycket viktigt        Inte alls viktigt 
   1 2 3 4 5 6 B*
Hitta riskfaktorer****   2 31 29 26 7 6   
Hitta hälsofrämjande faktorer****   35 34 20 7 1 2 -2
Bedöma efter livskvalitet**   58 26 11 2  1 -3
Att lindra och underlätta****   52 23 18 4 3 1   
Ha ett tillbakablickande perspektiv****   16 26 33 15 9 2   
Ha ett framåtsyftande perspektiv****   54 37 7 2   1   
Att bota och avhjälpa****   12 14 43 11 15 2 -4
Att se individens sjukdomsbild   26 28 34 8 3 2   
Värdera utefter individens livslängd**   6 12 22 16 26 19   
Sträva efter meningsfullhet***   64 30 6 1       
Tillgodose omsorgsmottagarens                
känsla av trygghet***   85 12 3      -1
Tillgodose omsorgsmottagarens                  
behov av uppskattning***   21 27 32 10 8 2 -1
Tillgodose omsorgsmottagarens                
behov av samhörighet   33 37 20 6 1 1 -3
Ta hänsyn till omsorgsmottagarens                  
önskemål i så hög mån som möjligt***   46 40 10 1     -4
Se till att omsorgsmottagaren har                
förståelse för och begriper sin situation   43 32 15 4 3   -4
Se till att omsorgsmottagaren är så lite                
beroende av anhöriga som möjligt   8 28 34 13 6 8 -4
         
Not. * = Antalet bortfall på frågan.    ** = p < .05, *** = p < .01, **** = p < .001 i X² test.   
De kategorier med asterix indikerar att skillnaden är signifikant mellan salutogenetiska och  
patogenetiska påståenden.         
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Bilaga 4  

- Tabell 7 
         
Sammanställning av antalet deltagare på första frågan i enkätundersökningen. (n = 101)  
         
1. Vad kan påverka din biståndsbedömning, om du ser till följande egenskaper som en
omsorgsmottagare kan tänkas ha?             
         
      Antal deltagare i undersökningen   
  Påverkar mycket        Påverkar inte alls 
   1 2 3 4 5 6 B*
Kraftfull****   1 15 31 13 17 21 -3
Mjuk****     8 31 16 18 25 -3
Behärskad**   1 6 33 19 14 24 -4
Varm**     11 30 19 14 24 -3
Oberoende****   8 28 23 8 13 17 -4
Kärleksfull****   1 8 26 14 21 28 -3
Självhävdande***   3 9 23 24 16 22 -4
Inställd på samarbete***   14 14 33 16 8 13 -3
Dominerande****   1 10 20 20 22 23 -5
Känslig för andras behov   5 10 21 20 20 22 -3
Rationell   4 15 26 21 12 20 -3
Intuitiv   1 11 26 18 17 24 -4
Beslutsam   6 19 31 13 12 16 -4
Beroende****   17 26 21 10 10 14 -3
Målinriktad   18 20 25 11 9 15 -3
Relationsorienterad   9 6 28 18 15 21 -4
         
Not. * = Antalet bortfall på frågan.    ** = p < .05, *** = p < .01, **** = p < .001 i X² test.  
De kategorier med asterix indikerar att skillnaden är signifikant mellan manliga och 
kvinnliga 
egenskaper.         
         

 


