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Abstract  

The aim of this study was to analyze subject positions given to case workers and elderly 

people within community-based elderly care in two different newspapers. The method 

used was discourse analysis, including tools such as categorization of discourses, 

transitivity and modality. The theoretical framework was built on a set of socio-political 

discourses. The findings of the study were largely in agreement with previous research, 

identifying a limited set of positions for both elderly and case workers. The former were 

mostly presented as either passive, bereft of rights and described by others, or as active 

users of community services. The latter were portrayed on the one hand as passive in 

relation to the users of community services and to their employers, and on the other hand 

as active government officials with a great deal of control and decision-making power 

towards elderly people. These positions are consistent primarily with individualized 

socio-political discourses.  

  

Key words: discourse analysis, case workers, elderly people, subject positions, 

individual-reformative discourse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att, i två olika dagstidningar, undersöka de subjektspostioner som 

tillhandahålls brukare och biståndshandläggare inom den kommunala äldreomsorgen. 

Diskursanalys var den metod som användes, med specifika analysverktyg som 

etablerande av diskursordning, transitivitet och modalitet. Teoretisk grund för studien 

utgjorde en uppsättning socialpolitiska diskurser. Studiens viktigaste resultat var i stort i 

överensstämmelse med tidigare forskning, och visade ett begränsat antal positioner för 

såväl brukare som handläggare. De förstnämnda framställdes som antingen passiva, 

berövade sina rättigheter och omtalade av andra eller som aktiva serviceanvändare. De 

senare framställdes som antingen passiva i relation till serviceanvändande brukare och 

sina arbetsgivare, eller som aktiva myndighetsutövare med kontroll och stor beslutsmakt. 

Dessa positioner överensstämmer i första hand med individorienterade socialpolitiska 

diskurser. 

  

Nyckelord: diskursanalys, biståndshandläggare, äldre brukare, subjektspostioner, 

individualistiska-reformistiska diskurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare, Pär Grell, och ett särskilt tack till den 

mytomspunna grodan. Den förstnämnde för hjälp och kommentarer men framförallt 

tålamodet med vår snåriga text och bitvis förvirrade resonemang, och den senare för 

många utflippade skratt. Mest av allt vill vi kanske ändå tacka varandra, för ett gott 

samarbete och förmågan att turas om att bryta ihop så att det alltid varit någon som förmått 

vara lugn och sansad. En standardformulering i denna typ av text utgår från att 

uppsatsförfattarna till lika delar ansvarar för uppsatsens innehåll. Detta är sant även för 

denna uppsats i bemärkelsen att båda författarna är insatta i alla delarna och ser sig som 

gemensamt ansvariga för studiens planering, genomförande, analys och slutliga 

utformning. Det är dock orealistiskt att likställa detta med att betyda att uppsatsförfattarna 

i lika utsträckning står bakom framskrivandet av respektive del av uppsatsen. En 

arbetsdelning har givetvis gjorts. Denna innebär rent konkret att Irina dragit det tyngre 

lasset i genomgången av tidigare forskning, utformandet av analysverktygen, 

användandet av Faircloughs teorier och analysen av brukarpositionerna. Runa har i sin 

tur i något större utsträckning arbetat med den teoretiska ansatsen, inledningen och 

analysen av handläggarpostionerna. Diskussionen och diskursordningen skrev författarna 

tillsammans. Författarna har även gjort senare tillägg till och redigeringar av varandras 

delar. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering     

Det sociala arbetet skapas där det utövas, omtalas, upplevs och beslutas (Payne, 2008, 

s.23). Ur en socialkonstruktionistisk synvinkel finns ingen given grund för vad socialt 

arbete skall vara eller hur det skall utföras, utan detta förhandlas och omförhandlas i 

mellanmänskliga möten i arbetets praktik (jfr. Burr, 2003, s.4). Ur diskursanalytisk 

synvinkel styrs utformningen av socialt arbete av dess underliggande diskurser. Laclau 

och Mouffe (2001, s.159, 163) förklarar detta som att det enkla faktum att något inträffar 

är tämligen irrelevant för de reaktioner som följer och åtgärder som vidtas. Dessa grundar 

sig istället på föreställningar om varför händelsen inträffade och hur den därmed bör 

hanteras. Om, exempelvis, äldre ses som en särskilt utsatt grupp i samhället, är det rimligt 

att en socialpolitik utformas som söker stärka äldre som grupp och tillvarata dess intressen 

(jfr. Johansson, 2008, s.106-107). Ses äldre istället som förtjänta av en viss 

levnadsstandard i egenskap av samhällsmedborgare eller som några som bidragit till 

samhället, kan insatser utformas mer i form av service utifrån tänkt generella behov och 

röster möjligen höjas om vilka som gjort sig förtjänta och vilka som inte gjort det (jfr. 

Ibid.). En annan möjlighet är att betrakta ålderdomens livsvillkor som en fråga helt om 

egenansvar, vilket torde minimera välfärdspolitiska inslag. Alla dessa diskurser och fler 

därtill finns närvarande i den offentliga debatten och i det faktiska utformandet av den 

kommunala omsorgen. Vissa av dessa diskurser utesluter andra och olika socialpolitiska 

insatser, medan andra kan kombineras. En av orsakerna till att just äldre och 

äldreomsorgen ställs i fokus i denna uppsats, är att tidigare forskning fokuserar tämligen 

sparsmakat på just denna brukargrupp. Vidare utgör äldre en växande grupp i samhället, 

och trots att gruppen är allt annat än homogen riktas en hel del stereotypa föreställningar 

mot den (Andersson, 2008, s.88-89). 

Det sociala arbetets diskurser genomsyrar dess organisering, utförande och 

mottagande i varje insats och möte. De sprids således såväl från som via brukare, 

socialarbetare, arbetsgivare, organisationer, politiker, lagar och förordningar med mera. 

En arena där alla dessa aktörer i olika mån kan höras, tystas, omtalas eller göra sin röst 

hörd är inom media. Vilka anspråk och diskurser som får störst spridning avgörs av flera 

olika faktorer; vem kommer till tals? Hur ofta upprepas anspråket och med vilken grad 

av sanning? Tillsammans med dessa anspråk förmedlas också identiteter. Om socialt 

arbete skapas där det utövas, förefaller två av de viktigaste rollerna i sammanhanget av 

äldreomsorgen vara den äldre brukaren och biståndshandläggaren 
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som utreder vad brukaren är berättigad till. Inom ramen för diskurstanken påverkas båda 

parter av vad som skrivs och sägs om dem, och tidigare studier har visat att så är fallet 

(Olin, 2013, s.96-97; Brunnberg, 2001, s.40). Tidigare studier visar också att merparten 

av den forskning som bedrivits om brukare och socialarbetare i media handlar om socialt 

arbete inriktat mot barn och familjer (Brunnberg, 2001, s.32-33; Olin, 2013, s.97).  

Inom diskursanalysen talas det om subjektspositioner snarare än identiteter 

eller roller. Grundtanken är då att brukare eller biståndshandläggare primärt är något 

någon tilltalas och svarar som. Tilltalet likväl som svaret möjliggörs av dominerande 

diskurser och föreställningar. En subjektsposition är heller ingenting som kan existera för 

sig själv utan ingår i ett system av rättigheter och skyldigheter (Burr, 2003, s.111), och 

därmed kräver varje position ett sammanhang för att bli begriplig; olika positioner pekar 

ut varandra. Det som säger något om handläggaren kan därmed också tänkas säga något 

om brukaren, och tvärtom.  

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Denna typ av studie kan tänkas vara relevant för socialt arbete just för att den kan belysa 

dominerande föreställningar om socialt arbete, biståndshandläggare och brukare såsom 

de kommer till uttryck i tidningsartiklar. Detta medium har visat sig utöva stor påverkan 

på människors förståelse av olika samhällsfenomen, och kan därmed ge en bild av vilka 

föreställningar och roller medborgare och myndighetspersoner har att förhålla sig till när 

de inträder i det sociala arbetets praktik. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare och brukare inom 

äldreomsorgen framställs i artiklar i två olika tidningar. Detta utmynnar i följande 

frågeställningar: 

− Vilka diskurser kan synliggöras i artiklarna? 

− Hur konstrueras aktörerna? 

  

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Diskurs 

En diskurs kan definieras som en begränsning av möjligheter - genom att styra vad det är 

rimligt eller möjligt att tänka, styr diskursen också vad det är möjligt att göra (Burr, 2003, 

s.63). Således styr diskursen, genom ett visst sätt att framställa verkligheten eller ett 
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utsnitt av den, hur det går att förstå och tänka kring densamma (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.7). Blomberg och Petersson (2006, s.129-146) ger ett exempel på detta, 

även om de inte talar om diskurser; bostadslöshet kan ses som en följd av individens 

livsval eller sådant som bristande utökning av bostadsmarknaden. Om den dominerande 

diskursen placerar ansvaret hos individen, kommer lösningar i form av nyproduktion 

sannolikt inte att komma på tal då de inte svarar mot det bestämda problemet. Diskursens 

närvaro i människans fysiska verklighet är mest uppenbar i tal och text, men finns likväl 

i organisationen av institutioner och i utföranden av ritualer och alla former av praktiker 

(Laclau & Mouffe, 2001, s.163). 

1.4.2 Media 

Begreppet media innefattar ett flertal medium och uttrycksformer med sina respektive 

innehåll och syften. Medias generella uppgift är att utgöra en informationskanal, vilket 

kan kombineras med syften som att få människorna att se saker och ting på ett bestämt 

sätt, underhålla, övertyga eller skapa sensation (Faiclough, 1995, s. 42). Medias makt är 

således en diskursiv makt. När begreppet används i föreliggande uppsats, är det vanligen 

de undersökta tidningarna som åsyftas. Hodge och Kress (1988, s.68, 81) menar att 

signalerna för hur tidningsinnehållet ska tolkas ligger i förhandskunskaper om det 

innehåll som ska spridas av en tidning, samt i de sanningsanspråk som förmedlas genom 

formen (exempelvis rubrik, ingress och kolumner). De texter som undersöks i uppsatsen 

är antingen insändare eller nyhetsartiklar, samt några ledare och debattartiklar. Dessa 

olika textformer har givetvis olika form, innehåll och syften. Insändaren ger vem som 

helst möjligheten att yttra sig om något, och missnöje tycks vara en vanlig grund att vilja 

yttra sig i offentligheten. Debattartiklar och ledare syftar till mer genomarbetat åsiktande 

och försök att övertyga. Nyhetsartiklar faller inom ramen för vad som kan kallas 

journalistik. Enligt Strömbäck (2003, s.5, 8, 10) hör det till journalistikens grundläggande 

uppgifter att sprida information, granska makthavare och samhällssystem samt 

möjliggöra åsiktsutbyten. Den information som skall spridas bör vara av sådan karaktär 

att den möjliggör för medborgarna att göra fria och självständiga ställningstaganden i 

samhällsfrågor. I och med detta kan det talas om den journalistiska sanningsparadoxen; 

journalistikens existensberättigande ligger i anspråket på att förmedla sanningen, medan 

dess produktionsvillkor gör att texten är en redigering av sanningen (Fairclough, 1995, 

s.40; Strömbäck, 2003, s.13). 
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1.4.3 Brukare 

Med brukare avses i uppsatsen personer över 65 år som är föremål för biståndsbedömda 

insatser enligt socialtjänstlagen. Begreppet innefattar också personer som ännu inte inträtt 

i en relation till välfärdsstaten men som tänks eller uppmanas att göra det. 

Det finns också andra sätt att använda begreppet brukare, bland annat för 

att markera att det rör sig om en roll som nyttjare av välfärdstjänster som varande något 

annat än klient i relation till desamma. Mer om detta följer under 3.3. Konstruktionen av 

biståndshandäggare och brukare, sidan 12. 

Skälet till att brukare ändå valts som benämning i uppsatsen, är att det är 

den term som oftast används i de undersökta artiklarna. 

1.4.4 Biståndshandläggare 

En sökning på platsbanken visar att biståndshandläggare är den vanligaste benämningen 

på personer som arbetar med myndighetsutövning inom äldreomsorgen. I uppsatsen 

används ibland ordet biståndshandläggare och ibland den kortare varianten handläggare. 

I sökprocessen valdes sökvarianterna biståndshandlägg* och handlägg* för att fånga in 

alla eventuella former av orden.  

1.4.5 Socialnämndens ansvar för äldre  

Av socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 4 kapitel 1 § framgår det att “Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för 

sin försörjning och för sin livsföring i övrigt” för att kunna tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Under 4-7 §§ 5 kapitel SoL regleras socialnämndens särskilda ansvar för 

äldre, som inkluderar bland annat inrättning av särskilda boendeformer och lättåtkomlig 

service.  

  

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel följer först en redogörelse för den sökprocess genom vilken den tidigare 

forskningen insamlats. Sedan redogörs under tre olika rubriker för de övergripande teman 

den tidigare forskningen inordnats i: media som diskursiv praktik, hur socialtjänsten och 

socialsekreterare framställs i media, samt hur de äldre som kommer i kontakt med 

socialtjänsten och äldreomsorgen framställs.  

  

2.1 Sökprocessen 

Sökningar gjordes i databaserna SocIndex, SwePub och samsöktjänst Discovery vid 

högskolan i Gävle samt Google Scholar. Sökorden angavs på engelska och bland 
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sökalternativen valdes även svenska träffar, samt att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

och länkade till fulltext. Separata googlesökningar gjordes på artiklar som inte var 

länkade till fulltext. Sökorden welfare state, older people, discourse, med avgränsning till 

peer-reviewed och fulltext gav 20 resultat. Social work, older people, discourse gav 85 

resultat; perceptions of social worker and discourse analysis gav 34 resultat; social work 

practitioner,  elderly and discourse analysis gav 9 resultat; construction of social work, 

mass media and discourse analysis gav 14 resultat. De artiklar som hade ämnesval som 

låg långt ifrån uppsatsens sållades bort, exempelvis de som handlade om barn- och 

ungdomar, våld i nära relation och missbruk. Sammanlagt användes 12 artiklar och 

ytterligare två verk i forskningsgenomgången. 

  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Media som diskursiv praktik 

Walter Lippman (ref. i Strömbäck, 2008, s. 386) hävdar att det inte är verkligheten som 

sådan som inverkar på människors uppfattningar och handlingar utan bilderna av 

verkligheten som bygger på information, som förmedlas via exempelvis massmedia. 

Enligt Strömbäck (2008, s.386) är den information som sprids pseudoverklighet; den 

ursprungliga händelsen når läsaren endast i begränsad version och med någons 

redigeringar (Hodge & Kress, 1988, s.147-148). Strömbäck (2008, s. 401) framhåller att 

medierna har ett stort inflytande över samhällsdebatten och politiken överlag. Detta beror 

delvis på att det mediala innehållet i stora drag är monologer, där åhöraren eller läsaren 

vanligen inte direkt kan bidra till kommunikationen; och om de gör det tillfrågas de om 

att beskriva sina erfarenheter, medan experter och offentliga personer uppmanas att dela 

med sig av sina åsikter (Fairclough, 1995, s.40; Scanell i Fairclough, 2009, s. 40). Vissa 

röster blir därmed hörda i större utsträckning än andra, och vissa röster legitimeras genom 

att föras samman med journalistens röst (Fairclough, 2009, s.81). Van Dijk (1995, s.33) 

framhåller att en av orsakerna till detta är medias beroende av samhällets övriga eliter, 

och att det därför är de redan kända eller dem med stort kapital som oftast syns och hörs. 

Enligt Van Dijk kommer den som har egna erfarenheter av en händelse generellt att 

påverkas i mindre utsträckning av de bilder av densamma som sprids i media, än den som 

saknar egna referensramar (1995, s.35). 

Därmed är medias makt över läsaren inte av nödvändighet total eller ens stor, ens 

över den läsare som faktiskt läser artikeln. Grunden för att påverkas av det mediala 

innehållet är givetvis att ta del av det. Hodge och Kress (1988, s.50-51) exemplifierar 
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genom mottagandet av debattprogrammets budskap, och menar att tittaren har att välja 

mellan olika möjliga responser; slå av TVn, småprata sig igenom programmet, titta utan 

att förstå budskapet samt titta och ta del av budskapet. Endast i det sista fallet har 

innehållet någon inverkan på tittaren. Mottagaren av budskapet har förstås alltid 

möjligheten att tänka att det hen får läsa eller höra helt enkelt inte stämmer med vad hen 

håller för sant, och därmed vägra ta det på allvar (Ibid., s.179). I denna uppsats finns dock 

inte utrymmet att göra en analys över hur tidningsinnehållet tas emot (receptionsanalys).  

2.2.2 Hur framställs socialsekreterare och biståndshandläggare i media?  

Van Dijk (1995) ställer frågan om hur medias aktörskap ser ut i ett samtida växande 

nyliberalt och främst konservativt klimat inom politik och ekonomi, och når slutsatsen att 

media reproducerar förhärskande ideologier och därmed blir medskapare i andra eliters 

strävan efter makt och inflytande. Detta sker främst genom skapandet av vi/dom diskurser 

där vi:et delar den överordnade gruppens egenskaper och maktställning medan dom 

placeras i underläge. Författaren exemplifierar med motståndsrörelser i förorten, där de 

som gör motstånd (dom) brukar beskrivas som svarta, våldsverkande och upproriska till 

skillnad från dess vita och välartade motpol (vi). Även Peter Scourfield har undersökt 

diskurser, i en artikel från 2006 analyserar han hur New Labour i den brittiska politiken 

diskursivt förstärkt en ideologi om den privata marknadens primär inom 

äldreomsorgsområdet som ganska effektivt tystat förespråkare av offentlig omsorg. Detta 

har enligt författaren skett genom det stora utrymme som givits åt privatiseringsdiskursen, 

och genom att offentliga alternativ kopplats till byråkrati och bakåtsträvande (Scourfield, 

2006, s.18-21). Genom sitt sätt att lägga fram olika företeelser och fenomen tenderar 

massmedia att reproducera gängse föreställningar om sociala problem och bidrar därmed 

till att rådande diskurser cementeras (Markström, Ljuslinder & Sjöström, 2011, s. 6). 

Gibelman (2004) diskuterar i sin artikel "Television and public image of social workers: 

Portrayal or Betrayal?" hur socialarbetare i USA framställs i populära TV-serier. Hon 

påpekar att socialarbetare till skillnad från exempelvis poliser, domare eller brandmän 

porträtteras som inkompetenta och slarviga i flera TV-serier (2004, s. 332). Hur media 

skildrar professioner påverkar samhällets attityder gentemot dessa (Parenti i Gibelman, 

2004, s. 332). Medan Gibelman påpekar att mass media framställer socialarbetare i främst 

negativ dager, påvisar Reid och Misener (2001) att det finns ett antal olika berättelser i 

media som framställer socialarbetare som experter på sitt område.  

Många medborgare kommer aldrig i direkt kontakt med socialarbetare och 

socialtjänsten utan bygger sin uppfattning på medias bild av vederbörande (Olin, 2013, s. 
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97; Reid & Misener, 2001, s. 194). Brunnberg (2001) visar i en studie att det inte bara är 

medborgarna som påverkas av bilden i media, utan att även handläggarna gör det. Av 

studiens resultat framgår att engelska handläggare var mer påverkade av medias 

bevakning än svenska, vilket kan sammanhänga med högre grad av skandalisering i de 

förstnämndas yrkesutövning (Ibid., s.37). I båda länderna ansåg handläggare att 

bevakning i tidningar lett till förändrade bilder av yrket och interna omorienteringar i 

verksamheten (Ibid., s.40). 

Vad gäller biståndshandläggare specifikt framhåller både Olaison (2010) 

och Sullivan (2009, s.1321) att de i media framställs som de som har makten över de äldre 

brukarna, genom att i utredningen definiera deras behov. Detta görs genom professionella 

bedömningar, vilka utgår främst från kommunala riktlinjer och styrdokument. De behov 

enskilda äldre upplever sig ha tycks därmed hamna lite i skymundan. I mötet dem emellan 

tycks handläggaren vara den som förväntas styra bedömningarna, och brukaren den som 

förväntas foga sig i bedömningen (Sullivan, 2009, s.1321). Olaison (2010) menar att detta 

innebär att den äldres liv redigeras och summeras för att passa in i ett kortfattat dokument. 

Författaren tillägger att denna summariska dokumentation kan fylla en integritets-

bevarande funktion, då individen kan tänkas vilja slippa få hela sitt privatliv blottlagt av 

myndigheter. 

2.2.3 Hur framställs brukare i media? 

Fealy, Mcnamara, Pearl Tracy och Lyons (2011, s. 96) beskriver i likhet med van Dijk 

(1995) konstruktionen av den andre. Till grund för konstruktionen ligger att mångfalden 

i en grupp döljs. Exempelvis skildras enligt författarna äldre som en grupp med likartade 

sociala och medicinska behov, önskemål samt i gemensam beroendeställning. Med hjälp 

av samlingsbegrepp som pensionärer, far –och morföräldrar och de äldre tillskrivs äldre 

människor en grupptillhörighet (Fealy et al., 2011, s.96). De äldres identiteter konstrueras 

med hjälp av fem olika identitetstyper eller subjektpositioner: offer, sårbara och svaga, 

medborgare som kämpar för sina rättigheter, samt värdiga och ovärdiga äldre. Dessa står 

i texterna i inbördes relation till varandra, exempelvis korreleras äldre människors 

offerskap med skröplighet och bräcklighet (Ibid., s. 97). Ur dessa fem identiteter 

konstrueras den andre (Ibid.). Om denna bild är alltför dominerande inom ett område, blir 

resultatet att det finns en allmän förförståelse om äldre som bygger på eländesbilder vilka 

omöjliggör mer positiva föreställningar. Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011, s. 

14) framhåller att äldreomsorgens problem skildras som konflikter mellan utsatta 

människor och ett byråkratiskt system. De äldre framställs ofta genom individuella 
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livsöden och infantiliseras genom sin framställda bräcklighet som generaliseras till hela 

gruppen (Ibid.). Författarna gör paralleller mellan den äldres utsatthet och den offentliga 

äldreomsorgen, samt framhåller en diskurs om äldreomsorgens framtida problem (Ibid.). 

Dessa tycks följa av de samtida problemen orsakade av den ekonomisk krisen under 1990-

talet och kommunernas övertagande av mycket av ansvaret för äldreomsorgen 

(Szebehely, 2012, s.206). Andersson (2004) genomförde sex kvalitativa intervjuer i syfte 

att analysera biståndshandläggares argumentation vid bedömningen av äldres behov och 

lämpliga hjälpinsatser. Trots att artikeln inte beskriver de äldre brukarna som de 

framställs i media, är den ändå relevant i sammanhanget eftersom den framhåller 

diskurser som kan anses vara viktiga i den offentliga debatten. Det som tydligast 

framträder i intervjuerna är att det inom äldreomsorgen råder en effektivitets- och 

rättsäkerhetsdiskurs med ökande standardisering, formalisering och prioriterande av 

medicinska insatser (Ibid, s. 288). Arbetet som biståndshandläggare innebär ett indirekt 

ekonomiskt ansvar, eftersom besluten kan bli kostsamma för kommunen (Ibid, s. 283.). 

Biståndshandläggares bedömningar tycks vara ambivalenta: det finns en medvetenhet 

kring äldres behov, som sällan utgör primär grund för beslutade insatser (Ibid., s. 287). 

Dessa utgår istället i första hand från verksamhetens utarbetade riktlinjer (Ibid., s. 288). 

Szebehely (2012, s.210) finner att en viktig föreställning om äldres behov tycks kretsa 

kring möjligheten att välja exempelvis utförare. Denna valfrihet konstateras av författaren 

endast vara relevant om brukaren har den kognitiva förmågan att välja fritt. Bland 

Szebehelys forskningsfynd ingår att de äldre som har denna förmåga att välja, sällan 

bedöms har rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. 

  

2.3 Sammanfattning 

I den presenterade forskningen framställs media som en påverkansfaktor som inte sällan 

uttalar sig om hur ett visst fenomen, människogrupp eller företeelse ska betraktas.  I 

exempelvis USA och England framställs socialarbetare generellt i negativt ljus medan 

svensk media främst tenderar att sätta likhetstecken mellan socialarbetare och det 

byråkratiska systemet. Det finns även studier som betonar socialarbetarens expertmakt. 

Forskningen framställer också socialarbetaren som någon med makt att definiera 

klientens situation och behov utifrån verksamhetens mål och riktlinjer. I detta görs också 

försök att bevara den enskildes integritet. Det tycks således finnas olika 

subjektspositioner för både handläggare och brukare, vilka alla utgår från ganska 

stereotypa föreställningar. De diskurser som utifrån den tidigare forskningen tydligt 
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framträder inom äldreomsorgen är en rättsäkerhets- och ekonomidiskurs med ökande 

standardisering, samt äldre brukare som offer för den offentliga äldreomsorgen i 

allmänhet och biståndshandläggarnas bedömningar i synnerhet.  

  

3. Diskursanalys som teori och metod 

Denna uppsats har ett diskursanalytiskt angreppssätt. Med detta följer ett antal på förhand 

givna föreställningar om vad kunskap är, alltså teoretiska utgångspunkter, vilket gör att 

diskursanalysen som metod inte går att behandla separat från diskursanalysen som teori. 

De konkreta analysverktygen förutsätter en bestämd förståelse av språk och 

verklighetsuppbyggnad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.10). Det är därför teori 

och metod i uppsatsen behandlas i ett och samma kapitel. Detta kapitel inleds med 

redogörelse för diskursanalysens utgångspunkter och vetenskapsfilosofiska 

positionering. Därefter följer, under rubrikerna 3.2 och 3.3, en redogörelse för hur socialt 

arbete och de subjektspositioner som tillhandahålls brukare och biståndshandläggare 

konstrueras. Till grund för genomgången ligger diskursteoretiska och 

socialkonstruktionistiska antaganden, samt olika sätt att förstå socialt arbete och vad det 

borde vara. I underrubrikerna till 3.4 Att dekonstruera diskursen presenteras uppsatsens 

konkreta analysverktyg. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion som behandlar 

uppsatsens validitet och reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

  

3.1 I begynnelsen varde ordet 

I inledningen (sida 2) definierades en diskurs som en begränsning av möjligheter - genom 

att styra vad det är rimligt eller möjligt att tänka, styr diskursen också vad det är möjligt 

att göra (Burr, 2003, s.63). I diskursen reproduceras betydelser, eller så ges begrepp nya 

betydelser och relateras till nya helheter. Den oomstridda diskursen framstår som sanning 

(Laclau & Mouffe, 2001, s.122). Diskurser och förståelse förmedlas mellan människor 

genom språket, och belyser selektivt valda delar av verkligheten på bekostnad av andra. 

Den förståelse som skapas på detta sätt lägger grunden för hur människor i ett givet 

sammanhang vid en given tidpunkt kan tänka och agera. Språket ses således inte som en 

förmedlare av objektivt givna förhållanden och fakta utan som ett instrument för skapande 

av subjektiva och kollektiva upplevelser (Burr, 2003, s.2-7, 51-52). Den diskursiva 

makten är här en fråga om spridning, eftersom att det som hålls för sant är det som “alla” 

vet (Hodge & Kress, 1988, s.147). Spridningen sker på olika arenor i samhället. I fallet 

socialt arbete framhåller Payne (2008, s.43-44) att det skapas dels i mötet mellan brukaren 
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och socialarbetaren/myndigheten, dels i mötet mellan exempelvis arbetsgivarens anspråk 

och fackliga företrädares, samt på den politiska arena där debatten förs och besluten fattas 

om hur de offentliga resurserna skall användas. Enligt de diskursanalytiska 

angreppssätten kan texter och andra språkliga uttryck granskas både med avseende på hur 

de är uppbyggda och i vilka sammanhang de byggs upp, och granskningarna resulterar i 

synliggörande av antaganden om världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.10). 

Diskursanalysen inordnar sig bland de postmoderna angreppssätten, och är 

därmed oförenlig med ett flertal epistemologiska ståndpunkter. Bland dessa återfinns 

empirismen med sitt fokus på neutralitet och objektivt insamlande av existerande fakta 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.262-263). Faktum är att diskursanalysen som metod är 

oförenlig med hela den moderna kunskapssynen, där fokus legat på insamlande av fakta 

för att förklara världen och konstruera den i stora berättelser (Ibid., s.245). De 

postmoderna teorierna har lånat mycket av sin språkförståelse från strukturalismen. 

Medan strukturalismen ser till språkets fixeringar och struktur, betonar postmoderna 

teorier språkets fragmentariska karaktär och föränderlighet (Hodge & Kress, 1988, s.17-

18). 

  

3.2 Konstruktionen av socialt arbete 

Under denna rubrik presenteras den teoretiska ram som förankrar uppsatsen inom det 

sociala arbetets teoretiska fält. Under föregående rubrik presenterades i mer schematiska 

termer den idé om verklighetens beskaffenhet som diskursanalysen vilar på. Här 

appliceras denna på tre idealtypiska (renodlade teoretiska modeller) diskurser inom 

socialt arbete. Framställningen ämnar redogöra för huvuddragen i dessa, vad respektive 

diskurs “vill” med och hur den tolkar socialt arbete. Genom att i analysen av uppsatsens 

empiriska underlag relatera till dessa idealtyper, är förhoppningen att kunna synliggöra 

vilken eller vilka förståelser av socialt arbete som dominerar i vissa media. Detta tänks i 

sin tur kunna säga något om vad som synliggörs och vad som döljs i det sociala arbetets 

karaktär. 

“Socialt arbete utgör alltid i grunden ett politiskt projekt” konstaterar 

Denvall, Heule och Kristiansen (2011, s.17). Det sociala arbetet grundar sig på 

välfärdspolitikens utformning och välfärdspolitiska ambitioner. Detta kan innefatta 

ställningstaganden om vem som ska ansvara för medborgarnas välfärd, och svaren brukar 

kunna inordnas på en linje mellan staten och individen själv/marknaden (Johansson, 

2008, s.97-98). Det kan också handla om hur välfärdsinsatser ska utgå. I en universell 
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modell utgår insatserna till alla som har ett visst behov. I en selektiv modell görs 

prövningar av såväl behovet som förmågan att själv sörja för det i försök att urskilja dem 

som faktiskt är sant berättigade (Blomberg & Petersson, 2006, s.133-134). 

Kommunernas skyldighet att utdela bistånd till äldre med svårigheter att 

ombesörja skälig levnadsnivå för egen del, regleras i socialtjänstlagen. I enlighet med 

diskurstanken konstruerar denna det sociala arbetets praktik, likväl som den konstrueras 

av praktiken. Payne (2008, s.31-34) belyser tre olika grundläggande diskurser inom 

socialt arbete: socialistisk-reformistiska, reflexiva-terapeutiska och individualistiska-

reformistiska. Dessa begrepp är långa att läsa likväl som att skriva, och svåra att skilja åt 

och ge konkret innehåll i minnet. I uppsatsen benämns de framöver istället som 

samhällsinriktade, behandlande och marknadsorienterade, med förhoppningen att dessa 

benämningar skall vara tydligare och smidigare. 

De diskurser som kallas samhällsinriktade går, enligt Payne (2008, s.31-34) 

ut på att genom anpassningar av samhället bryta utsatta gruppers förtryck, och ger uttryck 

för politisk filosofi med socialistisk inriktning. Dessa diskursers inflytande kan skönjas i 

socialtjänstlagens inledande paragraf bland annat i omnämnandet av att socialtjänsten 

skall främja människors jämlikhet i levnadsvillkor, och i att insatser skall “inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser”. Det tydligaste uttrycket för denna 

diskurs inom dagens sociala arbete är olika former av empowerment och social 

mobilisering, som ställer krav på samhällsförändring och försöker tillvarata utsatta 

gruppers egna perspektiv och expertis (Denvall, Heule & Kristiansen, 2011, s.17; 

Hultqvist & Salonen, 2011, s.47). Därmed framgår också att staten förväntas ta ett 

omfattande ansvar för sociala problem, och lösningar förväntas utgå utan motprestation 

(Johansson, 2008, s.98). Heule (2011, s.19) framhåller dock att dessa tendenser inte är 

särskilt framträdande inom dagens svenska sociala arbete, där individinriktade insatser 

knutna till myndighetsutövning dominerar. 

När individinriktade insatser syftar till att genom stärkande av individers 

och gruppers egenmakt möjliggöra för dem att få eller ta förbättrade levnadsvillkor, 

kategoriseras de av Payne (2008, s.31-34) som reflexiva-terapeutiska diskurser, och 

benämns i föreliggande uppsats som behandlande. Dessa passar väl med den politiska 

filosofin hos socialdemokratin och har utgjort grund för svensk välfärdspolitik historiskt 

sett och fortsätter att ha en viktig ställning i dagsläget (Lindberg, 2011, s.47). I svensk 

kontext har som regel insatser utifrån dessa diskurser förankrats i ett högt 

arbetsmarknadsdeltagande och i relation till den enskildes insatser på arbetsmarknaden 
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(Blomberg & Petersson, 2006, s.133). Detta har också medfört att med ökande 

arbetslöshet, har det statliga ansvaret gradvis inskränkts (Ibid., s.135). 

Kvarstår gör då de marknadsorienterade diskurserna, vilka präglas av 

liberal politisk filosofi och att på ett serviceinriktat sätt uppfylla individens behov (Payne, 

2008, s.31-34). När det kommer till socialtjänstlagen syns dessa tendenser tydligast i 

bestämmelserna om socialnämndens särskilda ansvar för äldre, där det bland annat anges 

vad den äldre har rätt till som serviceanvändare, och portalparagrafens betonande av 

självbestämmande och integritet. Det rör sig om en något annorlunda syn på staten 

gentemot de båda föregående diskursgrupperna, där staten skall ha en marginell roll i 

välfärdspolitiken och individerna istället genom marknaden skall tillgodose sig egna 

lösningar (Johansson, 2008, s.97). Marknadsorienterade diskursers influenser kan 

skönjas i det starka genomslaget i äldreomsorgen av ord som valfrihet, avreglering, kund 

-och brukarorientering och konkurrens, vilkas självklarhet inmyntats tillsammans med en 

ökande marknadsanpassning av socialt arbete (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008, 

s.35, 221). 

 

3.3 Konstruktionen av brukare och biståndshandläggare 

Under denna rubrik redogörs för ett av uppsatsens primära analytiska begrepp: 

subjektspostioner. Först ges en teoretisk bakgrund till begreppet, vilken förklarar hur det 

kan förstås och varför det är användbart och kan fylla en funktion i relation till studiens 

syfte. Därefter följer en problematisering av brukarbegreppet och olika positioner 

medborgaren kan inta som subjekt (likväl som objekt) i relation till välfärdsstaten. 

Avslutar gör ett antal subjektspositioner socialarbetaren traditionellt inträder i utifrån 

olika förväntningar på yrkesrollen och arbetets karaktär. Dessa positioner är tänkta att 

fungera som referenspunkter när de subjektspositioner som identifieras i studiens 

empiriska underlag analyseras.  

Begreppet subjektsposition avser den position ett subjekt intar i och med att 

detta hävdar en position som tillhandahålls av diskursen, eller svarar på ett tilltal från 

densamma (Laclau & Mouffe, 2001, s.115). Tanken är alltså att diskursen pekar ut ett du 

som den talar till, och att den som svarar som detta du inordnas i ett socialt system av 

rättigheter och skyldigheter (Burr, 2003, s.111). Som exempel kan nämnas att en äldre 

person som är rädd att falla, måste inträda i positionen som brukare och en relation till 

välfärdsstaten för att få hjälp att öka tryggheten i sin tillvaro. Dessa positioner är givetvis 

också konstruerade och föränderliga, och individer kan alltid förhandla om dem (Ibid., 
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s.113-114). Subjektet ingår alltid samtidigt i flera olika diskurser och därmed flera olika 

positioner, och benämns som överdeterminerat om konflikt uppstår om dess position i 

motstridiga diskurser (Laclau & Mouffe, 2001, s.49). Författarna menar vidare att 

kollektiva identiteter uppstår enligt samma mönster som individuella. Alla 

subjektspositioneringar får betraktas som diskursiva praktiker, då de genom att 

tillhandahålla en viss roll eller gemenskapsmarkör utesluter andra identifikationer (Ibid.). 

Vad gäller brukarpositionen handlar det om en medborgarroll, alltså om 

individens relation till välfärdsstaten (Hultqvist & Salonen, 2011, s.46-47). Brukaren kan 

definieras som aktiv respektive passiv i relation till staten. Staten kan i sin tur vara 

antingen passiv eller aktiv i sitt förhållande till medborgarnas inflytande. 

Redan i begreppet brukare finns en ideologisk laddning. Medan en kund 

eller konsument kan välja vem hen gör affärer med, har klienten mer begränsade 

möjligheter (Hultqvist & Salonen, 2011, s.50; Möller, 1996, s.24). Brukaren delar dessa 

begränsningar, men ska enligt Socialstyrelsens (2003, s.18) definition vara någon som i 

större utsträckning kan välja hur insatserna ska utformas, varför en mer dynamisk relation 

mellan socialarbetaren och den enskilde ska utvecklas. Jens Hoff (ref. i Möller, 1996, 

s.23) skriver om brukarens relation till välfärdsstaten i termer av autonomi. Detta handlar 

om i vilken grad brukaren är beroende av staten för att få sina behov tillgodosedda, om 

denna är enda välfärdstjänstaktör eller om medborgaren kan göra valet att söka sig till 

andra välfärdsproducenter än staten (Ibid., s. 24). 

Det kan enligt Hultqvist och Salonen (2011, s.45) göras en uppdelning av 

relationer mellan medborgaren och välfärdsstaten i kontinuumet passiv till aktiv. Vid den 

passiva polen handlar det om i vilken grad myndigheter bryr sig om att göra sig 

införstådda i medborgarnas önskemål och hur de upplever tillhandahållna 

välfärdstjänster. Metoder för detta kan vara enkäter och fungerande klagomålshantering 

(Ibid., s.49). I den aktiva polen rör sig metoderna snarare kring brukarsamråd och 

brukarrepresentation, och där handlar det om i vilken utsträckning välfärdsinstanserna är 

öppna för att låta medborgarna påverka utformningen av välfärdstjänsterna (Ibid.). 

När det istället handlar om brukarens grad av aktivitet i förhållande till 

staten framhåller Möller (1996, s. 323) att det passiva förhållningssättet har drag av en 

tacksamhetsattityd som präglas av brukarnas beroendeställning. De aktiva brukarna är 

istället de som påtalar sina behov och lyckas nyttja de resurser de har till förfogande. 

Oftast agerar de tillsammans med sina anhöriga. I de fallen skildras brukarnas agerande 

som en brytpunkt där det dominerande mönstret vad gäller den ojämna maktrelationen 
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mellan brukare och äldreomsorgspersonal luckras upp (Ibid, s. 330). Detta skulle kunna 

ses som en punkt där behandlande och marknadsorienterade diskurser krockar med 

varandra (jfr. Payne, 2008, s.31-34). 

“Klienten möter inte bara en professionell människa utan även ett 

institutionellt system” (Johansson, 2006, s.150). Det är genom sin anställning inom detta 

institutionella system som socialarbetaren får sin makt (Lundström & Sunesson, 2006, 

s.186). Denna makt består av tillgången till medel att fördela, liksom tid, kunskap och 

befogenheter. I det inom socialt arbete förhärskande byråkratiidealet, är hjälparens roll 

den av tjänsteman och vägen mot målet att följa lagar och regler (Svensson et al., 2008, 

s.17, 49). Författarna identifierar tre ytterligare ideal, i vilka olika typiska positioner 

tillhandahålls hjälparen (Ibid, s.49-54). I filantropiidealet är hjälparen en givare till den 

behövandes roll som mottagare. En notering kan göras att detta stämmer väl med en 

passiv brukare och förväntad tacksamhetsattityd (jfr. Möller, 1996, s.24). I 

behandlingsidealet söker någon hjälp hos experten, som genom sin bevandring i metoden 

kan hjälpa den enskilde mot en bättre tillvaro. I självhjälpsidealet ingår endast deltagare, 

som stöttar och hjälper och utbyter erfarenheter med varandra. 

 

3.4 Att dekonstruera diskursen 

I uppsatsen används diskursanalysens dekonstruktiva karaktär för att undersöka hur 

texterna i de valda tidningarna kommunicerar föreställningar om positionerna bistånds-

handläggare och brukare. Detta innebär att texterna analyseras i sina beståndsdelar 

snarare än i sin helhet. Detta görs dels genom vad som kan betraktas som mer 

formmässiga analyser med avseende på meningsuppbyggnad, dels genom granskning av 

texternas teman. De regler som styr kommunikation och texter rör sig nämligen på olika 

nivåer, vilka samspelar i produktionen och konsumtionen av texten (Fairclough, 2010, 

s.94; Hodge & Kress, 1988). Tanken bakom diskursanalysen är att det genom granskning 

av texter går att säga något om vad de gör för sanningsanspråk och därmed om hur de 

skapar och förmedlar diskurs (Fairclough, 1995, s. 27). För även om diskurser finns 

förkroppsligade i hela samhällsstrukturer, är de svåra att undersöka annat än i uttalade, 

bestående former. I föreliggande uppsats har, utifrån syfte och frågeställningar, ett urval 

gjorts av olika sätt att detaljgranska texter. Dessa handlar om aktörskap, nominalisering 

och passivering samt modalitet. 
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3.4.1 Aktörskap 

Särskilt framträdande är fokus på subjekt och objekt för att utröna vem som utpekas som 

handlande i en sats och mot vem eller vad en handling riktar sig. Av intresse är också hur 

aktörskapet formuleras; är exempelvis subjektet aktivt eller passivt? Hur binds subjekt 

och objekt till varandra och vilka handlingar är det som sammanbinder dem, subjektet 

utför eller objektet utsätts för? (Jfr. Svensk språknyckel, 1977; jfr Faircloughs bruk av 

transitivitet i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87).  De satser i artiklarna som 

djupgranskats är i första hand de där orden handläggare, biståndshandläggare, äldre eller 

brukare i någon form varit utskrivna. Detta innebär att fokus lagts på subjekt och objekt i 

meningarna. Det som undersökts är i vilka sammanhang biståndshandläggare respektive 

brukare figurerat som subjekt, vilka de sammankopplats med i sitt aktörskap (exempelvis 

kommunen, hemtjänsten, anhöriga eller varandra), samt vad subjektet gjort eller gör 

(ansöker, utreder, förvägrar med mera). Objektet är den som subjektets handling riktats 

mot, och detta har också undersökts.  

3.4.2 När händelsen blir ansvarig för det som hände 

Det finns åtminstone två vedertagna begrepp för att dölja eller minimera subjektets 

betydelse och orsakssammanhang; nominalisering och passivering. (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 283-284; Fairclough, 2010, s.107). Nominalisering innebär att verb och 

adjektiv ersätts med substantiv i en mening (Bergström & Boréus, 2012, s. 283). Detta 

medför att deltagare utelämnas och därmed uppfattas processerna som mer förtingligade 

(Ibid.). Det kan exempelvis talas om beslutet snarare än handläggarens bedömning, och 

om “nedskärningar inom äldreomsorgen” snarare än om förklaringar av vad som faktiskt 

gjorts. 

Vid passivering osynliggörs aktören/subjektet genom att fokus läggs på 

mottagaren/objektet (Ibid., s. 284), exempelvis “Brukarnas behov utreds” i stället för 

“Biståndshandläggare utreder brukarnas behov”. 

Noterats som av intresse har de fall där subjektet döljs genom passiva 

formuleringar, bland annat när det grammatiskt kan talas om agentskap, exempelvis 

“äldre brukare beviljas fler hemtjänstinsatser”. Här har aktören försvunnit helt. I vissa 

sammanhang används sådana typer av passiveringar för att undvika ta ställning till om 

huruvida det finns aktörer, vilka de är och vilken position de intar (Ibid., s. 285). 
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3.4.3 Graden av sanningsanspråk 

Slutligen har begreppet modalitet använts i analysförfarandet. Detta betecknar talarens (i 

detta fall journalisten) attityd till och grad av instämmande i påståenden och huruvida det 

förekommer starka sanningsanspråk (Fairclough, 1995, s.94, 128). I fall när 

talaren/författaren upplever total överensstämmelse mellan det som vidareförmedlas och 

egna uppfattningar om saken, kommer sanning att hävdas (Hodge & Kress, 1988, s.122). 

En utsaga i presens indikerar hög grad av sanningsanspråk, medan andra tempus 

modifierar dessa (Ibid., s.126). Modaliteten kan också granskas genom ord som kan, 

skulle kunna, borde, hävdade tidsadverbial som ibland, ofta, och sådana ord som möjligt, 

möjligen, eventuellt etc. (Ibid, s. 131). Detta kan belysa vad som uppfattas som naturligt 

respektive ifrågasättningsbart. Genom användandet av modalitet som analysenhet, har en 

bättre förståelse skapats kring hur biståndshandläggarna positioneras i relation till olika 

uppfattningar om deras roll och befogenheter. 

3.4.4 Diskursordning och intertextualitet 

Diskursen existerar aldrig i ett vakuum, utan varje utsaga/text kan existera på grund av 

och får sin betydelse i relation till tidigare utsagor. Det är detta som avses med begreppet 

intertextualitet (Fairclough, 2010, s.95). Diskursordning beskriver de diskurser som gör 

anspråk inom samma område (Ibid., s.74), exempelvis inom geriatrisk forskning eller 

äldreomsorgen. Diskursordningen har uppfattats som intressant att studera också ur den 

aspekten att de sanningsanspråk en diskurs kan föra fram begränsas av det budskap som 

sänds, och av sammanhanget det sänds i (Fairclough, 1995, s. 41; Fairclough, 2010, s. 95; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 80). För även om den diskursiva strävan alltid är 

att upprätta en uppsättning sanningsanspråk som den enda möjliga, är detta en omöjlighet 

då det alltid existerar konkurrerande diskurser och andra sätt att använda begreppen 

(Laclau & Mouffe, 2001, s.122, 127, 192).  

3.4.5 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens empiri utgörs av 67 artiklar ur tidningarna LT (Länstidningen Södertälje, en 

lokal dagstidning) och DN (Dagens Nyheter, en nationell dagstidning) publicerade mellan 

2012-01-01 och 2017-04-08, som innehåller ordet biståndshandlägg* eller handlägg* i 

relation till myndighetsutövning inom den kommunala äldreomsorgen. När äldre* 

användes som sökord tillkom inga nya träffar. 45 artiklar från DN återstod efter att 

irrelevanta artiklar sållats bort. Detta innebär exempelvis att de 12 artiklar i DN som 

handlade om LSS handläggare eller handläggare som arbetar med barn och unga 
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gallrades. I LT fick ordet handlägg* totalt 170 träffar, och efter gallring av irrelevanta 

träffar återstod 22 artiklar. Tidsintervallet bestämdes av antalet träffar, vilket för en 

kortare sökperiod bedömdes bli allt för lågt (antalet relevanta träffar var i DN under 2016 

endast sex stycken). 

Första steget i att upprätta diskursordningen var att de 67 artiklarna lästes 

och att nyckelmeningar antecknades i marginalen. Allteftersom mönster framträdde i 

materialet, omformulerades dessa meningar till ord som beskrev ett generellt fokus. 

Exempelvis översattes en formulering som “ökade som bekant kostnaderna markant för 

äldreomsorgen” till att handla om ekonomi, och “vissa biståndshandläggare på 

äldreomsorgskontoret avslår oftare och beviljar avsevärt mindre hemtjänsttid än sina 

kollegor” till att handla om rättssäkerhet. När uppdelningen var färdig hade varje artikel 

inordnats i minst en och som mest fyra diskurser. I ett senare skede undersöktes om några 

avgörande skillnader fanns i hur brukare och biståndshandläggare framställdes inom de 

olika diskurserna.  

Det primära syftet med denna indelning i diskurser var att åskådliggöra 

förekomsten av konkurrerande diskurser, dominerande sanningsanspråk, vilka diskurser 

som betonas samtidigt och vilka som synes utesluta varandra. En annan analytisk 

behållning av upprättandet av diskursordningen har varit att genom indelning i teman 

underlätta granskningen av texternas intertextualitet, med andra ord har det synliggjorts 

när olika artiklar talat om ungefär samma saker men med olika ord. Det har därmed blivit 

möjligt att se hur texterna har olika vinklingar både i betoningen av aktörer och ansvar, 

och i mer ideologiskt medvetna sätt att exempelvis skapa medlidande och sympati 

gentemot de äldre och samtidigt rikta anklagelser mot socialtjänsten. Detta sätt att skildra 

specifika fenomen och händelser döljer eventuella andra orsaker till äldres utanförskap, 

som ålderism, diskriminering på arbetsplatser etc. (jfr. Fairclough, 1995, s. 72). 

  

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Validitet och reliabilitet  

Validiteten betraktas traditionellt som hög om forskarens beskrivning av det undersökta 

fenomenet stämmer överens med hur fenomenet faktiskt är, medan hög reliabilitet 

föreligger när det är möjligt för andra att upprepa studiens resultat (Burr, 2003, s.158). 

Detta är vanskliga kriterier ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Om all kunskap är 

socialt konstruerad, diskursivt förmedlad och socialt och kulturellt specifik, finns ingen 

objektiv punkt att betrakta den från. Detta innebär dels att forskaren själv är inbäddad i 
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de fenomen hen undersöker, dels att forskningsverktygen i sig är socialt konstruerade och 

alltid hade kunnat vara annorlunda. Således är grunden för att skapa en trovärdig studie 

att vara transparent (Larsson, 2005, s.115-117). Redan i problemformuleringen framgår 

det att media besitter diskursiv makt som i sin tur bidrar till att konstruera och befästa 

identiteter. Uppsatsen vilar på tanken att bilder i media påverkar hur biståndshandläggare 

ser på sig själva och sin omgivning, och hur omgivningen ser på handläggarna och sina 

möjligheter att bli lyssnade på. Detta tänks också påverka relationen mellan handläggare 

och brukare, liksom brukarens möjliga identiteter. Utifrån kurslitteraturen under 

utbildningen har funnits ett antagande att äldre är något åsidosatta i 

forskningssammanhang (jfr. Öberg, 2005, s. 24). Innan analysarbetet påbörjades, fanns 

föreställningar om att biståndshandläggare inom äldreomsorgen i tidningarna skulle 

kritiseras och hållas ansvariga för att äldre brukare far illa i biståndsprocessen. Det fanns 

också föreställningar om att äldre brukare i stor utsträckning skulle beskrivas som offer 

och tillhörande en högst homogen grupp, i enighet med vad bland andra Andersson (2008, 

s.46-47) och Tornstam (2010, s.108 och 113) funnit i sin forskning. 

Andra sätt att öka en studies validitet är genom att tydligt visa hur teoretiska 

perspektiv väljs och används, samt hur metoden tydliggörs. I uppsatsen görs försök att 

skapa utrymme för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om verktyg och resultat 

genom beskrivningar av de begrepp och teorier som används och hur (jfr. Larsson, 2005, 

s. 117). Det redogörs också för metod och analysverktyg, i vissa fall ända ner på 

grammatisk detaljnivå. Detta för att motverka effekten av att diskursteorier generellt är 

löst definierade och därmed lämnar stor frihet till den individuella forskaren, vilken 

riskerar att generera bristande transparens (Bergström och Boréus, 2012, s.353). I varje 

del av analysen ges exempel på hur kodningar och indelningar har gjorts. 

Ett sätt att stärka en studies reliabilitet är olika former av triangulering 

(Larsson, 2005, s. 34). Vid analysen av materialet tillämpas undersökartriangulering då 

författarna granskar varandras kodningar, triangulering av datakällor då både en lokal och 

en nationell tidning används samt en viss teoritriangulering eftersom begrepp från flera 

forskare tillämpas (Patton i Larsson, 2005, s. 34, 117). Metodtriangulering (Ibid.) används 

i den bemärkelsen att en kvantifiering av diskurser utgör en ingång till den kvalitativa 

analys där en mer textnära undersökning genomförs; en undersökning som i sin tur 

innefattar flertalet analytiska enheter.  
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3.5.2 Generaliserbarhet 

Diskursanalys är en kvalitativ vetenskaplig metod som huvudsakligen arbetar med små, 

syftesbestämda och icke-slumpsmässiga urval. Därmed kännetecknas metoden också av 

begränsade möjligheter att generalisera resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280-281; 

Patton i Larsson, 2005, s. 118). Intentionen i uppsatsen är att göra en analytisk 

generalisering. Detta innebär att det utifrån den egna studiens resultat görs en bedömning 

för vad som kan tänkas gälla under liknande förhållanden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

282). Denna bedömning görs utifrån en teoretisk analys i relation till tidigare forskning 

(Larsson, 2005, s. 118). 

3.5.3  Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns ett antal forskningsetiska principer som varje seriös 

undersökning behöver förhålla sig till: nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet avser forskarens skyldighet 

att se till att den insamlade datan endast används för forskningsändamål. 

Informationskravet innebär en skyldighet för forskaren att informera dem som berörs av 

forskningen om den aktuella studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Med 

samtyckeskravet avses att forskaren ska erhålla samtycke från undersökningsdeltagarna 

(Ibid., s.9). Forskarens skyldighet att förvara personuppgifter på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem framgår av konfidentialitetskravet (Ibid., s.12). I 

huvudsak berör dessa forskningsprinciper relationen till informanterna. Då denna studie 

bygger på insamlande av redan befintligt material av offentlig karaktär, är risken att någon 

far illa i processen högst begränsad. Dock synes det lämpligt att förhålla sig till 

nyttjandekravet, såtillvida att de uppgifter som insamlas används enbart i syfte att 

genomföra studien. 

Mer avgörande är risken att studien reproducerar diskurser och 

subjektpostioner som är till men för någon av de undersökta grupperna. Drewery (2001, 

i Burr, 2003, s.189-190) belyser det faktum att subjektspositioner riskerar att 

internaliseras och om de är negativa leda till exempelvis passiviserade subjekt. Vidare 

tenderar diskurserna att verka till förmån för de grupper som har priviligierade positioner 

och att osynliggöra mer marginaliserade röster (Van Dijk, 1995, s.35). Att uppsatsens 

syfte och mening är just dekonstruktion borde dock minimera dylika risker. 
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4. Resultat och analys 

Resultatet och analysen presenteras tillsammans under de tre olika huvudrubrikerna 

diskursordningen, framställningen av brukaren och framställningen av 

biståndshandläggaren. Under den första rubriken presenteras diskurserna en och en. I de 

fall möjlighet finns analyseras de med hjälp av teorier och tidigare forskning. Under 

denna rubrik besvaras således studiens första frågeställning, vilka diskurser kan 

synliggöras? På sidan 27 summeras dessa och analyseras tillsammans utifrån tidigare 

forskning och de diskurser Payne (2008, s.31-34) identifierar inom socialt arbete, och 

som i uppsatsens benämns samhällsinriktade, behandlande och marknadsorienterade. 

Under de två senare rubrikerna fokuseras istället studiens andra frågeställning; hur 

konstrueras aktörerna? Detta görs i tematiseringar med olika underrubriker, där en viktig 

skiljelinje går mellan om aktören framställs som aktiv eller passiv i sin position. Under 

analysens gång illustreras resonemangen fortlöpande med exempel ur artiklarna. Det bör 

dock betonas att detta rör sig om just exempel och inte en uttömmande bild av de artiklar 

där ett visst fenomen framkommer. 

  

4.1 Diskursordningen 

De 67 artiklarna i DN (45 stycken) och LT (22 stycken) under perioden 2012-01-01 till 

och med 2017-04-08, som befunnits innehålla ordet biståndshandläggare eller 

handläggare som benämning på en person anställd inom den kommunala äldreomsorgen, 

har här kategoriserats utifrån olika teman. I uppsatsen kallas dessa teman diskurser, då 

antagandet är att de har en aktivt påverkande och inte bara speglande funktion. De 

diskurser som framträtt som relevanta utifrån materialet och tidigare forskning är 

bedrägeri, val och valfrihet, ekonomi/effektivitet, enskilds utsatthet, rättssäkerhet, 

handläggarens funktion, samverkan, handläggaren som direkt ansvarig och kommunen 

som arbetsgivare/handläggarens arbetsvillkor. När artiklarna hänvisas till i detta avsnitt 

av uppsatsen och i kommande, görs detta med förkortning av tidningsnamn och en siffra 

(exempelvis DN1, LT12). Dessa förkortningar och numreringar återfinns tillsammans 

med artikelnamn och länkadress i bilagan. I tabell 1 nedan beskrivs de olika diskursernas 

frekvens i materialet. Denna kvantifiering av materialet har gjorts för att ge en bild av hur 

dominerande respektive marginella de olika diskurserna är; som synes nedan är inte ens 

den mest frekvent förekommande diskursen närvarande i mer än 25 av artiklarna. Att inte 

ställa upp dessa siffror hade kunnat leda till att diskurserna upplevdes som mer 

dominerande än vad de faktiskt är. 
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En inledande notering till tabellen är att det inte rör sig om en diskurs per artikel. 

I enlighet med att diskurser är i ständig förändring och ingen någonsin helt har monopol 

på verklighetsdefinitionen inom ett visst område, har varje artikel bedömts kunna placeras 

i flera olika diskurser. Som mest har fyra diskurser bedömts reproduceras i en och samma 

artikel. I tabellen nedan visas således på x-axeln de olika diskurserna och på y-axeln 

antalet artiklar. 

  

 

 

  

Tabell 1. Diskursfrekvens 

4.1.1 Ekonomi och effektivisering 

Således är den mest frekvent förekommande diskursen den om ekonomi/effektivitet, 

vilken förekommer i 25 av de 67 undersökta artiklarna. Exempel på innehåll som gjort att 

texter bedömts förmedla denna diskurs är anklagelser om att kommunen/handläggaren 

bryr sig främst om pengar medan andra värden försvinner (DN3, DN28, DN35, 

påpekanden om vad olika insatser kostat kommunen, förslag på hur kommunen kan spara 

pengar samt i något enstaka fall en kommentar om att kommunen faktiskt har råd). 

Majoriteten av artiklarna framställer ekonomiska hänsynstaganden som något negativt, 

medan effektivisering inte har riktigt samma klang utan ibland lyfts fram som en önskvärd 

nödvändighet. 

     Att ekonomin är det oftast återkommande temat är måhända föga 

förvånande mot bakgrund av de nedskärningar och omorganisationer som skett inom 
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äldreomsorgen sedan 1990-talet med Ädelreformen och ökad konkurrensutsättning, som 

tänkts leda till ökad effektivitet (Svensson et al., 2008, s.35 och 221; Szebehely, 2012, 

s.206). Även i tidigare forskning syns denna ton av medvetenhet om insatsernas pris 

(Andersson, 2004, s.283). Bakom denna medvetenhet kan också tänkas ligga drag av 

marknadsorienterade diskurser inom socialt arbete (Payne, 2008, s.31-34); det ska finnas 

en medvetenhet om offentliga finanser, vilket går hand i hand med en inställning att staten 

bör ha mer begränsat väldfärdsansvar och att resursanvänding bör optimeras genom 

exempelvis konkurrensutsättning (Svensson, et al., 2008, s.35, 221). Intressant att notera 

är dock att detta inte går hand i hand med krav på behovsprövning och skärpta krav. På 

området får därmed anses finnas konkurrerande diskurser, där ekonomin är viktig men 

detta är något felaktigt och beklagligt snarare än en självklarhet. Det som förs på tal är 

flera gånger den bristande effektiviteten i hur offentliga medel används organisatoriskt 

(exempelvis som i LT2 när kommunen tvingas köpa dyra boendeplatser för att för få 

byggts i kommunen, eller privata hemtjänstutförare sägs få pengarna att räcka bättre än 

kommunala). Detta stämmer väl med ett marknadsmässigt fokus på konkurrens och vinst 

(Svensson et al., 2008, s. 221) men alternativ presenteras aldrig och den här typen av 

kritik tas endast upp i ett fåtal artiklar.  

4.1.2 Rättssäkerhet 

I 16 av de 67 artiklarna återfinns diskursen om rättssäkerhet. Artiklar som inordnats här 

är de som på något sätt betonar vikten av eller påpekar frånvaron av likvärdiga 

bedömningar. Oftast framhålls olikheter i bedömningar som något problematiskt, medan 

det ibland är den kollektiva likheten som är fel. Vid ett par tillfällen är det den lag 

handläggarna gör rätt om de följer, som framhålls som problemet. Många av artiklarna 

som bedömts förmedla denna diskurs är debattartiklar, och framför därmed retoriskt 

tillspetsad kommunikation. 

Grunden för rättssäkerhetens betydelse återfinns redan i socialtjänstlagens 

inledande bestämmelser (SoL 1:1), där det framgår att samhällets socialtjänst ska främja 

alla människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. Biståndshandläggare ska därmed i sin yrkesutövning utgå från 

dessa bestämmelser och bedöma lika i likartade situationer. I flera tidningsartiklar 

framstår dock biståndshandläggning som ett lotteri där vissa handläggare “avslår oftare 

och beviljar avsevärt mindre hemtjänsttid än sina kollegor” (LT1). Även i DN framhåller 

de äldre som bor på ett servicehus i Stockholm att efter att ha läst om “hur illa ställt det 
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är (med äldreomsorgen)” att de “hade nog ... tur som fick komma” (DN8) till service-

boenden. I denna typ av resonemang osynliggörs andra orsakssammanhang, som 

exempelvis att handläggare har ärenden av olika omfattning. 

 Andersson (2004, s.288) betonar att rättssäkerhetsdiskursen hänger 

samman med marknadsorientering och standardisering där tyngdpunkten läggs på 

behovsprövning vid handläggning av insatser och kravet på att utredningar om bistånd 

ska vara genomskinliga samt innehålla ett antal obligatoriska moment. Detta härleds i sin 

tur från marknadsorienterade diskurser som betraktar den äldre brukaren som 

serviceanvändare och framhäver brukarens mer aktiva roll i tillförsäkran av en skälig 

levnadsnivå (jfr. Johansson, 2008, s.97; jfr.  Payne, 2008, s.31-34).  

4.1.3 Systemet 

I endast en färre artikel, det vill säga 15 stycken, poängteras systemet i bemärkelsen 

kommunens biståndsgivande, juridiken eller samhället. Det handlar då främst om olika 

invändningar mot behandlingen av äldre i stort och kritik mot den snäva förståelsen av 

skälig levnadsnivå; här hålls samhället/politiken/lagen ansvarig för problemet. I en artikel 

manas medborgarna att ta sitt ansvar. I flera av artiklarna som ingår i den här diskursen 

framställs biståndshandläggarna som utsatta i och med att de tvingas att följa lagen som 

inte sällan leder till att äldre brukare far illa. Den enda artikel som lyfter fram 

medborgarnas ansvar belyser något intressant i dessa texter; att medborgarna är passiva 

bakgrundsfigurer i ett system som på något sätt framställs som självgående. Bilden 

förstärker den som finns i tidigare forskning av äldreomsorgens konflikter som dem 

mellan utsatta enskilda och ett demokratiskt system (Markström et al, 2011, s.14).  

4.1.4 Kommunen som arbetsgivare 

Nummer fyra i frekvensordningen är diskursen om kommunen som arbetsgivare eller 

biståndshandläggarnas arbetsvillkor, innehållande 14 artiklar. Många av de artiklar som 

bedömts förmedla denna diskurs, har också inordnats under rättssäkerhetsdiskursen. 

Orsaken är att de svårigheter att rekrytera och behålla personal samt den för höga 

arbetsbörda som framhålls anses påverka just rättssäkerheten. Flera av dessa texter är 

insändare författade av fackförbundet Vision, några bygger också på granskningar bakom 

vilka Akademikerförbundet SSR är en av aktörerna. 

Trots att socialarbetaren kan ses som någon som får sin makt genom sin 

anställning inom en organisation (Lundström & Sunesson, 2006, s.186), ställs inom denna 

diskurs socialarbetaren på sätt och vis mot organisationen. Den traditionella maktkällan 
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kan ses som att den grundar sig på socialarbetaren som tjänsteman inom byråkratidealet, 

som följer lagar och regler (Svensson et al., 2008, s.49, 54). Tidigare forskning betonar 

också att socialarbetaren i media vanligen framställs utifrån sin roll i det byråkratiska 

systemet (Markström, 2011, s.14; Scourfield, 2006, s.18-21; Sullivan, 2009, s.1321). 

Inom diskursen om kommunen som arbetsgivare är det dock en annan position som 

framhålls åt handläggarna; i likhet med läkarens tycks dennes makt placeras i 

professionstillhörigheten (Lundström & Sunesson, 2006, s.186). Denna typ av 

positionering uppmärksammas också av Reid och Misener (2001). Därmed förskjuts 

också hjälparrollen till att snarare röra sig om en expert inom behandlingsidealet 

(Svensson et al., 2008, s.51-52). I detta kan också en förskjutning skönjas från brukaren 

som serviceanvändare inom en marknadsorienterad diskurs, till mer behandlade 

diskurser (jfr. Payne, 2008, s.31-34). 

4.1.5 Valfrihet 

Diskursen om valfrihet omfattar 12 av artiklarna och handlar primärt om äldre brukares 

valfrihet när det kommer till sin omsorg, som en chimär eller falsk valfrihet alternativt 

frånvaron av valfrihet. Detta är den diskurs där olika politiska åsikter tydligast ställs mot 

varandra. Bland annat anklagas i DN12 den borgerliga alliansen för att skapa och sedan 

lämna åt de rödgröna att styra upp i LOV-röran (Lagen om valfrihetssystem, vilken 

bygger på att den enskilde själv ska kunna välja vem som utför hemtjänstinsatserna). Det 

råder dock skilda uppfattning om huruvida LOV ska avskaffas eller bevaras, då olika 

politiska ståndpunkter kommer fram i artiklarna. Det poängteras exempelvis att de 

brukare som är i behov av stöd av hemtjänst och vars anställda anhöriga gör ett bra jobb 

skulle lida en stor skada om LOV togs bort, och att det även skulle inskränka den 

enskildes frihet och egenmakt. Å andra sidan framhålls LOV bidra till brottslig 

verksamhet och fusk:  

“Den som vill komma åt bedrägeriet kan förstås förorda en modell där all vård 

och omsorg utförs av offentliga aktörer. .... Förlusterna för den enskilda, för alla 

privata vårdgivare som fungerat som goda krafter och som utvecklat omsorgen, 

skulle vara enorma” (DN12).  

Möjligheten till fria val är viktigast om välfärdsnyttjaren är en kund eller konsument som 

ska kunna tillgodogöra sig serviceinsatser och själv kunna välja med vem och på vilka 

villkor affärer görs (Möller, 1996, s.24). Krav på valfrihet ekar också av ökat 

brukarinflytande av olika former (Hultqvist & Salonen, 2011, s.49). Båda dessa tendenser 

ger uttryck för värden som är viktiga inom marknadsorienterade diskurser (Payne, 2008, 
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s.31-34). Frånvaron av dessa former av resonemang är dock påtagligt i de undersökta 

artiklarna. Därmed kan slutsatsen dras att andra värden ses som avgörande. Szebehely 

(2012, s.210) poängterar att den som har förmågan att välja hemtjänstutförare oftast är 

för frisk för att ha rätt till bistånd i form av hemtjänstinsatser. Sannolikt är artiklarnas 

kritik av valfriheten både uttryck för och förmedlare av diskurser om äldres elände (Fealy 

et al, 2011, s.97). 

4.1.6 Den enskildes utsatthet  

Med den enskildes utsatthet avses texter som fokuserar på en enskild persons i detalj 

beskrivna svåra situation, vilken följer av handläggares bedömning eller systemets 

skevhet. 11 av de undersökta artiklarna har kategoriserats som förmedlande denna 

diskurs.  

Ofta kopplas den enskildes svåra situation samman med medicinska 

åkommor och påtagliga svårigheter att klara sig i vardagen. De flesta artiklarna påtalar 

befintliga missförhållanden eller inträffade olyckor inom äldreomsorgen. Möller (1996, 

s.322) påpekar att de äldre brukarna och deras anhöriga ofta framför klagomål först efter 

att allvarliga tillbud inträffat. En följd av detta skulle kunna vara att eländesskildringarna 

får större utrymme än vad som är befogat, då de flesta äldre brukare sannolikt inte drabbas 

av olyckorna men att dessa inte hörs i media. Detta synes också förstärka bilden av de 

äldre som passiva. 

Många tidningsartiklar inom denna diskurs är insändare, det vill säga, texter 

som är skrivna av läsarna själva. Mellan dessa texter föreligger således en hög grad av 

intertextualitet, eftersom vissa insändare är responser på andra insändare. Enligt van Dijk 

(1995, s.33, 35) hör det till vanligheten att det är experter och eliter som hörs i media. 

Insändarna ger andra denna möjlighet, och fyller då den för journalistiken viktiga 

funktionen att granska makthavare och samhällsapparaten (Strömbäck, 2003, s.5, 8, 10).  

En fråga är också i vilken utsträckning de som svarar på insändarna har egna 

erfarenheter av missförhållanden inom äldreomsorgen, eller om deras responser bygger 

helt på de tidigare texterna; frågan är alltså om det handlar om en diskursiv spridning där 

en åsikt vinner fäste på grund av att egna erfarenheter saknas.  

4.1.7 Handläggaren som direkt ansvarig 

Tre diskurser återfinns i 10 av artiklarna; handläggaren som direkt ansvarig, samverkan 

och biståndshandläggarens funktion. Den första av dessa åsyftar de fall i vilka den 

individuella handläggaren hålls ansvarig för de äldres lidande. I flera av dessa är 
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anklagelserna hätska, och i ett par kopplas resonemanget samman med bristande 

rättssäkerhet. I några av artiklarna kritiseras handläggarna för dåligt bemötande gentemot 

brukare och även för att sätta kommunens besparingsmål i första rummet.  

     Det som kanske primärt sätts i fokus i denna diskurs är makten. Lundström 

och Sunesson (2006, s.186) påpekar att socionomer får sin makt genom sin anställning 

inom en organisation. Detta yttrar sig i makten att definiera brukarens situation, utifrån 

verksamhetens riktlinjer; något brukaren förväntas foga sig i (Sullivan, 2009, s.1321). Det 

agg som riktas mot handläggarna i artiklarna skulle därmed kunna ses som uttryck för 

frustration mot hela myndigheten alternativt politiken som styr, eller som protester mot 

den tacksamhetsmentalitet Möller (1996, s.24) finner vara ett förhärskande inslag i 

brukarrollen. En annan förklaring skulle kunna vara att det rör sig om etablerade strategier 

för aktiva brukare att nyttja de resurser som står till buds (Ibid., s.323). Som lyfts fram i 

tidigare forskning är media just en arena där röster och åsikter kan få starkt genomslag 

(Fairclough, 1995, s.42). 

4.1.8 Biståndshandläggarens funktion 

Med biståndshandläggarens funktion avses artiklar där handläggaren nämns som någon 

brukaren bör ha eller har haft kontakt med i ansökningsprocessen. Detta diskuteras mer 

ingående i termer av subjektspositioner under rubrikerna 4.2 och 4.3. 

4.1.9 Samverkan 

Artiklar som bedömts förmedla en samverkansdiskurs fokuserar i första hand på 

önskvärdheten i eller bristen på samverkan. I flera fall handlar det om samverkan mellan 

kommun och landsting, och att denna brister. Ännu en gång synliggörs tendensen från 

tidigare forskning att äldreomsorgen i mycket handlar om konflikter och ett stelbent 

system (Markström et al, 2011, s.14). I en artikel belyses sjuksköterskors stressade 

situation sedan primärvården övertog ansvaret för medicingivning i hemmet. Detta är 

förvisso endast ett fall, men måhända är det av visst intresse att notera att ingen journalist 

på liknande sätt höjer rösten till handläggarnas försvar. 

4.1.10 Bedrägeri 

Endast i sex artiklar återfinns vad som i uppsatsen kallas för bedrägeridiskursen. 

Intressant är att alla artiklarna berör den så kallade hemtjänsthärvan i Södertälje. 

Gemensamt för artiklarna som belyser bedrägeridiskursen är att bedrägerierna beskrivs 

som systemhotande. Bedrägeriernas uppkomst förklaras med lagens utformning och 

begränsningar orsakade av sekretesslagen. I några artiklar läggs fokus på Södertälje 
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kommuns omorganistation av äldreomsorgen till följd av de begångna brotten inom 

hemtjänsten. De nya direktiven innebär förändringar inom biståndshandläggandet och en 

kraftigt ökad uppföljning av biståndsbeslut, vilket ställer höga krav på 

biståndshandläggarna. Alla artiklar som ingår i bedrägeridiskursen bygger på varandra 

och utgör därmed ett exempel på intertextualitet, som implicerar textens beroende av 

tidigare utsagor som berör samma fråga (jfr. Fairclough, 2010, s.95). Några av artiklarna 

som ingår i bedrägeridiskursen förmedlar även en valfrihetsdiskurs, då brukarnas 

valfrihet riskerar att gå om intet till följd av bedrägerierna.  

4.1.11 Sammanfattning och diskussion 

I den upprättade diskursordningen kan spåras drag av ett flertal socialpolitiska diskurser, 

liksom av brukar - och handläggarpositioner. Då subjektspostioner analyseras vidare 

under rubrikerna 4.2 och 4.3, fokuseras det i detta stycke på diskurserna som framkommit. 

Till att börja med kan sägas att diskurser av samhällsinriktad karaktär i stort lyser med 

sin frånvaro i artiklarna såsom de analyserats i diskursordningen. Enligt Denvall et al. 

(2011, s.17) är strategier av social mobilisering och empowerment de samtida uttrycken 

för dessa diskurser. Förvisso uttrycks i flera av artiklarna ett visst mått av samhällskritik, 

men inte i termer av konkret önskad samhällsförändring. Orsaken till att de saknas tycks 

vara att det inte är kollektiva förändringar som efterfrågas. Detta kan antas sammanhänga 

med svensk socialpolitiks starka förankring i individualistiska perspektiv, som fokuserar 

mer på den enskilda individen och dennes rätt till bistånd (jfr. Blomberg & Petersson, 

2006, s. 133). 

De mest framträdande är de marknadsorienterade diskurserna, som 

kännetecknas av att de äldre brukarna intar en position som serviceanvändare och 

konsumenter (jfr. Payne, 2008, s. 31-34; Möller, 1996, s.24). Staten intar i sin tur en 

sekundär roll i välfärdspolitiken, där brukarna förväntas klara sig med endast de mest 

nödvändiga insatserna (Johansson, 2008, s.97). Brukaren som konsument framträder i de 

undersökta artiklarna, men staten tycks ändå ses som en själskriven välfärdsaktör vilken 

förväntas tillhandahålla mer än ett minimum av insatser till ett begränsat fåtal. Det tycks 

därmed vara så att marknadsinriktade och behandlande diskurser här överlappar varandra 

och gör anspråk inom samma område, med olika uppfattningar om det sociala arbetet och 

dess aktörer. Bland annat görs anspråk på att brukarna skall ges en roll både som 

konsumenter och som objekt för en universell välfärdspolitik. Det som åskådliggörs i 

artiklarna är således hur politiska diskurser förändras och begränsar varandra (jfr. 

Fairclough, 2010, s.95).  
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Avsaknad av samverkan bland myndigheterna, brister i tolkning och 

tillämpning av lagen med den enskildes utsatthet som resultat signalerar vidare att 

marknadsorientering som strategi inom välfärdsstaten inte är särskilt lyckad för varken 

biståndshandläggarna eller de äldre brukarna. De förra, som inte sällan framställs i 

artiklarna som representanter för ett stelbent byråkratiskt system, beskrivs även som offer 

för detta system som tvingar dem att bära för stor arbetsbörda. Det som synliggörs i 

diskursordningen är således att främst ekonomin, det byråkratiska systemet och dåliga 

arbetsförhållanden utgör hinder för en fungerande kommunal äldreomsorg. 

 

4.2 Framställningen av brukaren 

4.2.1 Aktiva brukare med rätt till service  

I artiklarna som inordnats i funktionsdiskursen är brukarna inte alltid närvarande, men 

när de är det rör det sig om en aktiv närvaro. Följande citat utgör exempel på detta: 

Alla som anser sig behöva service eller omsorg har rätt att ansöka om bistånd 

enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat 

bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst (DN9).  

Den som är över 65 år kan få ett trygghetslarm genom att kontakta en 

biståndshandläggare på kommunen (LT19).  

Tag kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få veta vilken hjälp ni 

kan få (LT14).  

Äldre och funktionshindrade personer som bor i eget hus, som själva inte klarar 

att skotta snö och inte kan få hjälp av någon närstående, kan kontakta en 

biståndshandläggare för att ansöka om att få hjälp med snöskottning och 

halkbekämpning (LT15).  

Det är brukaren eller den framtida brukaren som är subjektet i dessa meningar. För att 

hjälp ska kunna fås krävs att brukaren är aktiv i att påtala sitt behov. Detta betonas särskilt 

tydligt i det första exemplet, där ordet måste används. För att få önskad hjälp måste 

brukaren själv agera. Det finns en bestämd väg att gå för att få hjälpen, och den går via 

biståndshandläggarna. Den äldre kan således välja att inte vara subjekt, vilket 

underförstås i formuleringarna, till priset av att inte få den hjälp denne önskar eller 

behöver. Denna typ av texter bedöms uppfylla vad Strömbäck (2003, s.5) talar om som 

journalistikens informationsuppgift; detta är kunskap den enskilde behöver i sin roll som 

medborgare, för att kunna tillvarata sina individuella rättigheter. I flera av artiklarna i LT 

bestäms den hjälp som kan sökas till att vara den artikeln i stort handlar om: en enda insats 

såsom snöskottning eller trygghetslarm. I två artiklar framhålls ett generellt hjälpbehov 

som i första citatet ovan. Således skulle det kunna hävdas att brukaren får en ganska 
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begränsad bild av vad som går att söka om, antingen genom att det specificeras i detalj 

eller inte specificeras alls. Utifrån medias förmåga att styra förväntningar och sprida 

partiell information (Strömbäck, 2009, s.386; Van Dijk, 1995, s.35), skulle detta kunna 

tänkas innebära att brukarna har begränsade eller orealistiska uppfattningar om vad de 

kan förvänta sig av den kommunala äldreomsorgen. 

4.2.2 Passiva brukare: omtalade och utsatta 

De äldre brukarna beskrivs återkommande som föremål för antingen interventioner från 

socialtjänstens och handläggarnas sida eller i samband med uteblivande eller brist på 

sådana livsviktiga interventioner eller insatser. I dessa sammanhang är det sällan 

brukarna själva som kommer till tals, utan oftast förmedlas deras röst via anhöriga eller 

andra inblandade. I de flesta tidningsartiklarna inom diskursen om den enskildes utsatthet 

blir brukarna därmed objekt för någon annans agerande, vilket textmässigt vanligen 

uttrycks genom att brukarna beskrivs som de en handling utförs i relation till, eller med 

hjälp av verb i passiv form, exempelvis: 

Gunhild blev lovad att få anpassad bostad för ett år sedan (LT4). 

Det är under all kritik hur Södertälje behandlar sjuka människor (LT4),  

… hon [brukaren] blev bollad från färdtjänst till biståndshandläggare som i sin tur 

hänvisade till kommunens kontaktcenter…. (LT18). 

Henry Hortlund blev inlagd på sjukhus i början på juni och skrevs ut strax efter 

midsommar (LT19).   

Även inom bedrägeridiskursen blir de äldre brukarna omtalade utan att själva komma till 

tals: 

... företagets ansvariga hörs instruera hur åldringarna ska bete sig när 

biståndshandläggarna gör hembesök: spela trötta, låtsas ha ont och vara 

oförmögna att röra sig (DN18). 

Valet av verbet ska är här av betydelse för sammanhanget i och med att det till skillnad 

från exempelvis verben kan eller bör framlägger ett krav; endast den som är över 65 år 

och är trött, oförmögen att röra sig och ha smärtor kan få hemtjänstinsater. I en annan 

artikel påpekas det att det har väckts ett åtal mot: 

…. personer som i flera fall fått betalt för att posera som brukare trots att de 

egentligen har klarat sig själva (DN19). 

Detta tyder på existensen av en allmän uppfattning om vad brukare innebär och vad 

benämningen kopplas till. Utifrån artiklar vilka förmedlar bedrägeridiskursen framträder 

det att begreppet brukare förknippas med framställningar som: 
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…. trött, medicinbehövande, sjuk, oförmögen att röra sig eller resa sig från sängen 

(DN19). 

Här kan en parallell dras till Markström et al. som påpekar att en problembeskrivning, när 

den väl har etablerats i media och därmed i människors föreställningsvärld, förbinds med 

problemets orsaker, omfattning och aktörer så snart den delvis uppträder i media. 

Begreppet brukare med sina etablerade kännetecken används i artikeln som ett 

samlingsbegrepp eller nominalisering där mångfalden hos gruppen äldre brukare 

reduceras till ett fåtal tilltänkta gemensamma specifika egenskaper (jfr. Fealy et al., 2011, 

s.96). Därmed etableras de också som den andre. De äldre brukarna ställs därmed i 

motsats till de friska och aktiva medborgarna.  Som den andre är den äldre inte någon 

som aktivt bidrar till den gemensamma välfärden, är beroende av den. Därmed ersätts de 

äldres tidigare identiteter med den som hjälpbehövande (Ibid., s.96-97).  

I ett antal artiklar som förmedlar diskursen om den enskildes utsatthet 

tilldelas dessutom brukaren med hjälp av de medicinska beteckningarna en 

subjektsposition som placerar de mest sjuka äldre i en särskild kategori:  

… mamma blev skröpligare, fick problem med hjärtsvikt och benskörhet”, ”… 

det värsta är att hon låg så där utan att få hjälp, det är ovärdigt, vedervärdigt och 

hemskt (DN36). 

... enligt läkarintyget från hennes (brukarens) behandlande läkare lider hon bland 

annat av svåra hjärt- och kärlsjukdomar. Hon har diabetes, ingen ork och har stora 

problem med sin andning (DN9).   

I det senare citatet görs ett tydligt sanningsanspråk genom uttalandet av en sakkunnig, i 

det här fallet en läkare. Till övervägande del har artiklarna i denna diskurs ett medicinskt 

inslag i och med att de äldre brukarna beskrivs utifrån sina fysiska behov och medicinska 

åkommor, vilket betyder att de tilldelas en gemensam identitet och positioneras som 

svaga, sårbara och fysiskt kraftlösa. Fealy et al. (2011, s. 20) hävdar i sin undersökning 

om brukarnas framställning i media att de äldres identiteter konstrueras med hjälp olika 

identitetstyper som samspelar med varandra. Brukarnas offerskap korrelerar exempelvis 

med fysisk skröplighet och bräcklighet och förstärks genom användning av starka 

utsagor. Detta kan ske exempelvis på följande sätt: 

blev liggande i ett buskage utanför fastigheten i nästan en timme innan hon fick 

hjälp (DN9). 

Förekomsten av beskrivningar med medicinskt inslag kan härledas till faktumet att det i 

biståndsbedömningar inte sällan anses betydelsefullt att lägga tyngdpunkten på 

medicinska behov (jfr. Andersson, 2004). Även Olaison (2010, s. 512) skriver i sin 

undersökning av biståndshandläggarnas utredningar av äldre brukares behov att de mest 
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framträdande kategorierna i utredningsdokument är medicinska och fysiska behov. 

Sociala behov finns förvisso med i utredningar, främst som en klientbeskrivande kategori, 

medan insatsbeslut fattas främst utifrån medicinska och fysiska behov (Ibid., s. 513). 

4.2.3 Värdiga och ovärdiga äldre 

Fealy, Mcnamara, Pearl Tracy och Lyons (2011, s.97) identifierar fem olika positioner 

för äldre brukare, en av dessa är motpolerna värdiga och ovärdiga äldre. Majoriteten av 

tidningsartiklarna framställer de äldre brukarna som värdiga, det vill säga medborgare 

som är i behov av och har rätt till hjälpen. 

När jag drabbades av yrsel och dålig balans fick jag hjälp av hemtjänsten …., som 

ser till mig flera gånger om dagen, städar varannan vecka, handlar mat en gång i 

veckan, duschar mig två gånger i veckan om jag vill, går ut med mig två gånger i 

veckan, håller rent och snyggt i min lägenhet (LT14).  

Inte sällan berövas de dock i denna typ av texter sitt aktörskap och tilldelas en position 

där de beskrivs som objekt för någon annans agerande. 

I flera artiklar inom bedrägeridiskursen förskjuts emellertid balansen genom 

att brukarna förses med egenskaper som kännetecknar de värdigas motpol, ovärdiga 

äldre: 

För åklagaren räcker det inte att bevisa att de äldre varit friskare än de utgett sig 

för att vara, utan att debiterad hemtjänst aldrig utförts (DN18) 

Genom spaning har man sedan funnit de sängbundna i färd med att baka bullar, 

kratta löv och åka och handla (DN18). 

Här förses brukarna med aktörskap när det talas om att de utger sig själva för att vara 

sjukare än de i verkligheten är, och därmed inte anses ha rätt till de insatser som de har 

fått beviljade. 

Även om brukarnas delaktighet påtalas i flera av artiklarna, anklagas de 

emellertid inte direkt för bedrägerierna. Det påpekas endast att det återstår att se 

…. hur insatta brukarna är (LT17). 

…. att fusk begåtts är ostridigt (DN18) 

Det senare citatet syftar exempelvis på att ingen part i målet eller inget subjekt tycks hållas 

ansvarigt för bedrägeriet, utan att det framstår som ett fenomen som ingen kan råda över. 

Betydelsefullt är även följande påstående: 

För åklagaren räcker det inte att bevisa att de äldre varit friskare än de utgett sig 

för att vara (DN18) 

Detta förutsätter en pågående process där bevis ännu inte är framlagt och det är därmed 

inte fastställt i vilken grad brukarna har varit delaktiga i bedrägerierna. 
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Nedanstående utsaga exemplifierar förekomsten av en uppfattning om 

att om man har arbetat hela sitt liv, har man en ovillkorlig rätt till insatser inom 

äldreomsorgen:  

Jag levde i villfarelsen att min mamma, som arbetat i nästan hela sitt liv skulle få 

hjälp på ålderns höst (DN9).  

Detta går tvärtemot lagens lydelse som förutsätter att en utredning av befintliga behov 

görs i varje enskilt fall (SoL 5:5).  

4.2.3 Valfriheten ur ett brukarperspektiv 

LOV syftar till att stärka brukarens egenmakt och självbestämmanderätt genom att 

överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren (jfr. Sveriges 

kommuner och landsting). LOV har dock, till form av lagens utformning, kommit att 

innebära osäkerhet och otrygghet för många äldre brukare: 

Sanningen är i stället att osäkerheten bland de äldre ökar när den nuvarande Lov 

införts, för hur ska en gammal människa kunna veta vilket företag som är bäst? 

(LT9).  

Genom användandet av ett verb i presens indikeras ett starkt sanningsanspråk. 

En äkta valfrihet vore däremot om vi äldre själva finger välja på vilket sätt vi vill 

bo, att stanna kvar i vårt eget hem eller att flytta till gemensamt boende och inte 

att någon handläggare på kommunen bestämmer detta åt oss (LT9). 

I ovanstående utsaga kopplar artikelns författare sin röst samman med brukarnas röster 

genom att använda uttryck vi äldre och förser på så sätt brukarnas röster med makt samt 

framhåller deras rättighet att bestämma över sitt eget liv och därmed försvagar 

handläggarnas expertis (jfr. Fairclough, 2009, s.81). Genom att använda vore, framhåller 

författaren att en äkta valfrihet i den bemärkelsen som det beskrivs i ovanstående 

meningen är ett luftslott, något som har aldrig existerat och kommer osannolikt bli fallet 

i framtiden.  

Betoningen av valfrihet kan anses ligga i linje med marknadsorienterade 

diskurser (jfr. Payne, 2008, 31-34) som förespråkar avreglering, kund -och 

brukarorientering och konkurrens (Svensson et al., 2008, s.35, 221) som LOV bedöms 

kunna medföra. Brukaren bör därmed tillhandahållas en position som kund eller 

konsument, vilket enligt Jens Hoff (ref. I Möller, 1996, s.23-24) innebär större oberoende 

av staten till följd av ökade möjligheter att söka sig till olika välfärdsproducenter. Det 

som förefaller vara problematiskt med LOV är att den endast tar tillvara brukarens 

rättigheter att välja en utförare för redan beviljade insatser, som inte alltid beviljas med 

hänsyn till brukarens upplevda behov utan ofta beslutas utifrån utarbetade riktlinjer samt 



 

33 

 

stödjer sig på likartade utredningar (jfr. Andersson, 2004, s.288). Valfriheten kommer 

därmed in i bilden först när biståndsbeslutet är fattat. Därför framstår valfriheten som 

skenbar. 

4.2.4 Brukarpositionerna 

Utifrån de undersökta tidningsartiklarna blir det tydligt att de äldre brukarna intar två 

huvudsakliga positioner. I den ena är de aktiva subjekt och aktörer och påtalar själva sina 

behov och tillvaratar sina intressen. I den andra omtalas de av andra och beskrivs som 

hjälpbehövande och föremål för interventioner. Den första positionen kännetecknas enligt 

Möller (1996, s.24) av en lägre grad av beroende till staten och högre grad av valfrihet, 

och förefaller likställa brukare med konsumenter. Passiva brukare hamnar däremot i en 

beroendeställning och framställs ofta som svaga, sårbara och sjuka och intar därmed en 

position som mer liknar klientens (Möller, 1996, s.24). I enighet med tidigare forskning, 

framför allt studien av Fealy et al.  (2011, s.97) om hur äldres identiteter konstrueras i 

media, pekar resultaten i denna uppsats på att passiva brukare skildras med hjälp av 

vi/dom diskurser, där vi står för de friska medborgare som kan ta hand om sig själva, 

medan dom omfattar alla de äldre brukare som inte kan tillgodose sina behov.  De 

beskrivningar där de äldre brukarna framställs som offer för det hänsynslösa systemet kan 

härledas från iakttagelsen att läsarna får möjlighet att bidra till medias kommunikation 

endast då de ombeds att prata om sina erfarenheter och känslor (jfr. Fairclough, 1995, 

s.40). Att bereda utrymme för detta förefaller ingå i medias uppgift. Genom sådana starka 

beskrivningar upplevs vissa uppfattningar som sanna och cementeras. 

Om brukarpositionerna samläses med det sociala arbetets diskurser, 

förefaller de tilltalas som individer och genomsyras främst av marknadsorienterade 

diskurser och tycks placeras i en konsumentroll (jfr. Möller, 1996, s.24; jfr. Payne, 2008, 

s.31-34). De är därmed att betrakta som serviceanvändare, och den kritik som riktas mot 

myndigheterna synes grunda sig på bristande service. En del av kritiken kan också tänkas 

bero på att brukaren som konsument kan förväntas bli aktivt inbjuden till att påverka 

insatserna, och myndigheterna misslyckas med detta när de inte i tillräcklig utsträckning 

möter brukarens individuella behov (Hultqvist & Salonen, 2011, s.45). 

Den uppdelning i värdiga och ovärdiga äldre som framträder i några artiklar, 

tycks sammanfalla med en uppfattning om att rätten till insatser förtjänas genom år av 

arbete och att de som har arbetat länge bör ha större chanser att få hjälp. Uppfattningen 

saknar däremot belägg inom den marknadsorienterade synen på välfärdsstaten i och med 

att den kännetecknas av hög grad av behovsprövning som utgår från prövning av behoven 
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och den egna förmågan att tillgodose dessa (Blomberg & Petersson, 2006, s.133-134; 

Johansson, 2008, s.97-98). Istället tycks uppfattning ha sina rötter i behandlande 

diskurser, som  präglas av ett starkt arbetsmarknadsdeltagande och insatser som beviljas 

utifrån detta (jfr. Blomberg & Petersson, 2006, s.133). 

De medicinska och fysiska behoven visar sig vara de mest väsentliga när 

det gäller biståndsbeslut, som även tidigare forskning har påvisat ( jfr. Andersson, 2004, 

s.287-288; Olaison, 2010, s.512). 

  

4.3 Framställningen av handläggaren  

4.3.1 Passiva biståndshandläggare och brukares rättigheter  

I de fall brukaren framställs som serviceanvändare som gör anspråk på något de har rätt 

till, framställs biståndshandläggarna återkommande som passiva i relation till brukarens 

rättigheter. Nedan följer några exempel ur det undersökta tidningsinnehållet:  

Är du över 65 år och behöver ett trygghetslarm för att få hjälp när du ramlar ska 

du ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunen (LT20).  

Tag kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få veta vilken hjälp ni 

kan få (LT14). 

Den hjälp jag vill ha får jag (LT14).  

Det första citatet är inordnat som en faktanotering i slutet av artikeln. Liknande återfinns 

i andra artiklar om trygghetslarm, och i en artikel om snöskottning. Formuleringarna 

varierar något mellan artiklarna. De två andra citaten är tagna från en insändare. 

Framträdande för denna typ av satser är att handläggaren står som objekt till brukarens 

subjekt. Handläggaren är någon som ska kontaktas om brukaren vill ha hjälp med något. 

Den stora utsträckningen i vilken dessa satser döljer handläggarens roll, kan enklast 

illustreras genom en informationstext i en annan artikel: 

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt 

socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd 

måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda 

alla ansökningar. Vanligen tar en handläggare hand om ditt ärende. Om 

handläggaren kommer fram till att du inte har rätt till den hjälp du ansökt om, har 

du rätt att få ett beslut du kan överklaga till domstol (DN9).  

I denna artikel lyfts ansökan och handläggarens utredande roll fram, vilket inte sker i 

övriga informationstexter. I andra artiklar där handläggaren nämns främst i sin funktion, 

framkommer att handläggare deltar vid vårdplaneringar tillsammans med personal på 

sjukhuset, att de behöver utbildning om demens och brandsäkerhet och att de måste vara 

neutrala. Alla dessa texter uppvisar relativt hög grad av sanningsanspråk då de formuleras 
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i presens och ställer fram kontakten som en självklar lösning. Sällan görs det tydligt 

varifrån informationen om handläggarrollen är hämtad. Sammantaget ger detta en bild av 

ett område som inte är omstritt inom det sociala arbetets diskurser. När brukaren är en 

serviceanvändare med rättigheter, är handläggaren en passiv figur vars uppgift det är att 

tillhandahålla brukaren den service som efterfrågas (jfr. Möller, 1996, s.24).. 

Handläggaren framställs i positionen som tjänsteman som uppfyller sin uppgift genom att 

följa de lagar och regler och finns (Svensson et al, 2008, s.17, 49-54). Det går dock inte 

att i detta sammanhang helt renodla detta och utesluta att biståndshandläggaren och 

framställs i en roll som expert (jfr Ibid.). Denna expert är dock relativt snävt definierad 

till att ha kunskapen att ge brukaren det hen som konsument efterfrågar, från en 

utgångspunkt där kunden har rätt (jfr Hultqvist & Salonen, 2011, s.50). 

4.3.2 Passiva handläggare och kommunen som arbetsgivare 

Handläggarna framställs i en mängd artiklar som passiva också i relation till sin 

arbetsgivare och andra aktörer. Bland annat citeras i en artikel en enhetschef som 

uttrycker att svårigheterna att anställa beror på: 

bristen på socionomer men även andra myndigheter som drar i de anställda (LT5). 

Här framstår det som att handläggarna inte själva väljer att lämna sitt arbete, utan går dit 

de blir dragna av andra arbetsgivare. Återkommande konkreta exempel som ges på brister 

är exempelvis: 

.... många vittnar om tuffa arbetsvillkor. Bland annat orimlig arbetsbelastning, 

brist på erfaren personal, nyanställda som blir utan introduktion och chefer som 

inte har tid att leda (LT19).  

Hög personalomsättning, brist på socialsekreterare och ökande arbetsbelastning 

är orsaker till socialtjänsten …. går på knäna (DN10). 

Således framhålls i många av dessa artiklar brister i arbetsmiljön och bistånds-

handläggarnas tuffa arbetssituation. Handläggarnas passivitet framträder gång efter 

annan när de som äger och skall samverka för att lösa problemen är fackföreningar, 

arbetsgivare och politiker. 

  I dessa situationer är handläggarna utsatta. De drunknar i en orimlig 

arbetsbörda som gör att de inte har tid att göra sitt jobb och använda sin kompetens, de 

lämnas utan ledarskap och till följd av hög personalomsättning står många handläggare 

inför situationer där de ej kan få vägledning av erfarna kollegor. Detta kan också ses som 

en förstärkning eller bekräftelse av vad Gibelman (2004, s.332) tidigare funnit; att det 

finns en tendens att handläggare beskrivs i termer av bristande kompetens. 
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Vid flera tillfällen görs en parallell mellan hur handläggarnas utsatthet 

påverkar brukarnas. Handläggarnas situation gör att de inte kan utföra sitt jobb, vilket 

påverkar brukarna de är till för: 

Biståndshandläggarna, alltså de tjänstemän som fattar beslut om vilken hjälp de 

äldre ska få, har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Det leder till långa 

handläggningstider och bristande uppföljningar (DN28). 

Liknande resonemang förs i andra artiklar. Detta är dock inte ett problem som ägs av 

handläggarna, utan som följer av deras position i ett byråkratiskt system omgärdat av 

kommunen, lagens utformning och juridiska principer. I en artikel diskuteras de äldre 

brukarnas rätt att få leva tillsammans på kommunens äldreboende även om vårdbehovet 

skiljer sig, framställs en ny lagstiftning som ett hårt arbete i och med att felet förutsätts 

ligga inrotat i hela systemet:  

.... det är bedrövligt när själva systemet ständigt sätts i första rummet" (LT13) 

Min mamma som är dement får inte ansöka om plats på ett boende för dementa 

för att hon vid ett möte med biståndshandläggaren från stadsdelsförvaltningen 

säger att hon inte vill flytta (DN5).  

Det nedre citatet utgör ett annat exempel på systemets tillkortakommanden och är taget 

ur en insändare, skriven av en dotter till kvinna med demensdiagnosen. I insändaren anger 

hon att lagen som ska skydda hennes mamma, är anledning till att mamman far illa. I 

dessa artiklar framkommer tydligt den tendens Markström et al. (2011, s.14) 

uppmärksammar; att motsättningarna mellan brukare och biståndshandläggare är en 

personifiering av konflikten mellan den enskilde och systemet. Det belyser också den 

begränsade handlingsförmåga som åskådliggörs av exempelvis Andersson (2004, s.287-

288), som är en följd av handläggarens förankring i organisationen. Därmed begränsas 

handlingsutrymmet av kommunens ekonomi, utarbetade riktlinjer, lagen och 

gruppåverkan, vilket resulterar i att brukarnas upplevda och uttryckta behov hamnar i 

skymundan.  

I vissa fall lyfts ett moment av vanmakt hos handläggarna in. De är 

nämligen medvetna om bristerna, men har inte möjligheten att förändra:  

... hälften av biståndshandläggarna är mer eller mindre tveksamma till om den 

egna kommunen lever upp till lagens krav på kvalitet och rättssäkerhet (LT8). 

En fullmakt är inte värd någonting i sammanhanget eftersom 

biståndshandläggarna på stadsdelsförvaltningen inte kan ta hänsyn till en fullmakt 

hon skrivit under eftersom hon är dement och man därmed anser att hon inte vet 

vad hon skriver under (DN5). 
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I det andra citatet ovan framställs biståndshandläggarna som professionella i den 

bemärkelsen att de inte sätter sina egna preferenser och övertygelser i första rummet utan 

följer det som sägs i lagen. I detta sammanhang kan bruket av begreppet kan implicera 

att de önskat agera annorlunda.  

4.3.4 Aktiva biståndshandläggare med makt  

Enligt Olaison (2010) och Sullivan (2009, s.1321) framställs biståndshandläggarna i 

media inte sällan som de som har makten över de äldre brukarna. Utifrån kommunens 

riktlinjer reducerar de brukarnas livshistoria och bestämmer deras behov. Genom detta 

har de således makten att definiera brukarna, deras situation och lämpliga insatser. 

Brukaren förväntas foga sig i denna. Möjligheten att göra detta kommer av positionen 

som anställd på en kommunal myndighet (jfr. Lundström & Sunesson, 2006, s.186). 

Denna aspekt av handläggarens makt såsom tjänsteman inom ett byråkratiskt system, 

återfinns gott om exempel på i de undersökta artiklarna. Den framträder i faktatexter där 

handläggaren utreder, likväl som i bland annat följande exempel:  

Makten över en gammal människas liv ligger hos den biståndshandläggare han 

eller hon har (DN7). 

Hur kan en biståndshandläggare minska tiden för denna brukare med så stort 

hjälpbehov (DN21). 

Biståndshandläggarna utreder och bedömer om äldre som inte kan få sina behov 

tillgodosedda på annat sätt ska få hemtjänst, plats på äldreboende eller andra 

insatser enligt socialtjänstlagen (LT8).  

Biståndshandläggaren bestämmer hur mitt liv blir (LT8). 

Ett genomgående tema i flera artiklar är dåligt bemötande från handläggarnas sida 

gentemot brukare. Det kan röra sig om direkt dåligt bemötande, bristande moral eller att 

de sätter fel värden i fokus: 

…. vi blev så dåligt bemötta [av handläggaren] att jag först inte trodde att det var 

sant…. (DN9) 

.... de [handläggarna] sa till och med att om jag tyckte att det var jobbigt att ta 

hand om administrationen kring mamma så kunde vi skaffa en god man åt henne, 

då skulle vi ju slippa" (DN9). 

Hur tänker biståndshandläggarna? Ingen empati alls verkar de ha. Men det gäller 

väl att spara pengar åt kommunen (DN43). 

Biståndshandläggarna är bara intresserade av att det ska bli så billigt som möjligt 

(DN43) 

Här framkommer en bild av biståndshandläggarna som agerande i eget intresse i 

exempelvis besparingsprocessen, förmedlat genom ordvalet intresserade av. Ovanstående 



 

38 

 

exempel på den bristande moralen, vilket antyder att handläggarna saknar empati delvis 

för att de prioriterar att spara pengar, tycks framhäva att handläggarna bör agera på annat 

sätt än de är anvisade av sin position som anställda. Detta trots, uppenbarligen, att det är 

därifrån de får ramarna för sina befogenheter. Även i nedanstående mening framstår 

biståndshandläggarnas beslut som resultat av egna val i och med att det inte hänvisas till 

varken lagens utformning eller besparingar beslutade på högre nivå: 

Alliansregeringen driver därmed ytterligare för att ge äldre den ökade trygghet 

och höjda livskvalitet som ett gemensamt vardagsliv ger – och som kommunala 

biståndshandläggare inte sällan säger nej till (DN13). 

Det som framträder är således en bild av att den makt handläggaren har att agera efter 

eget tycke i organisationen, använder hen till men för brukaren. Det finns sannolikt flera 

sätt att förstå detta. En aspekt kan tänkas vara medias funktion som granskare av makten; 

när missförhållanden upplevs är detta därför värt att rapportera om (Strömbäck, 2003, s.5, 

8, 10). Det förefaller också rimligt att citera en enhetschef i en av artiklarna: “Den som är 

nöjd går inte till pressen”. Detta kan dock inte ses som en tillräcklig förklaring av 

handläggarnas positioneringar. Dels tycks upprördhet uppstå när handläggaren som 

professionell inte lever upp till föreställningar om gott uppförande. Dels verkar ibland 

redan det faktum att handläggaren gjort avslag ligga till grund för upplevt dåligt 

bemötande. En möjlig förklaring till detta är att brukaren går in i relationen till 

biståndshandläggaren med någon sorts förväntan om att handläggare skall arbeta utifrån 

ett behandlingsideal och fungera som expert. Denna typ av förväntningar ligger till grund 

för brukarens position som aktiv serviceanvändare. När handläggaren då i relationen inte 

svarar som en expert som hittar metoder för att lösa brukarens problem, utan istället 

svarar som en tjänsteman som i första hand följer lagar och regler (jfr. Svensson et al., 

2008, 49-54), verkar det rimligt att brukaren upplever besvikelse. En annan tolkning 

skulle kunna vara att brukaren förväntar sig att inbjudas till en aktiv medborgarposition 

som tillåter insyn i och inflytande över insatserna, men finner sig i en passiv relation till 

välfärdsstaten (Hultqvist & Salonen, 2011, s.45). 

4.3.4 Biståndshandläggarpositionerna 

Handläggarna tilltalas genomgående i artiklarna som befinnande sig i en mellanposition 

mellan tjänstemän och experter (jfr. Svensson et al., 2008, s.49-54). De är tydligt 

förankrade i systemet, vilket kan förklaras med att det är därifrån de får sitt mandat att 

agera och sina resurser (Lundström & Sunesson, 2006, s.186). Denna betoning är dock i 

stort frånvarande i flera av de artiklar och insändare som undersökts. Där framhålls 
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biståndshandläggarna istället som på olika sätt passiverade av systemet. Detta framhålls 

i fackliga organisationers insändare, vilka placerar ansvaret för handläggarnas oförmåga 

att på ett tillfredsställande sätt göra sitt jobb helt hos arbetsgivarna och andra aktörer. Det 

framgår också i insändare från brukare och information om hur insatser kan sökas. 

Sammantaget framstår handläggarnas inordning i myndighetsapparaten i många fall som 

en belastning. Det är denna inordning som gör att handläggarna inte kan ge brukarna vad 

de vill och behöver; systemet, lagar och regler är alltför rigida och bristande i flexibilitet 

för detta. Detta stämmer väl med vad som i tidigare forskning framkommer om att 

äldreomsorgens problem beskrivs som konflikter mellan individer och det byråkratiska 

systemet, och mötet med handläggaren som en personifiering av detta (Markström et al., 

2011, s.14). Det finns samtidigt en tendens att förankra handläggarpositionen i en 

föreställning om att denna ska fungera som en expert på metoden, vilken verkar gå ut på 

att hitta sätt att ge brukaren i rollen som kund vad denne vill ha eller behöver; vad som i 

artiklarna tycks framhållas som rätten till en god ålderdom. Handläggarna förväntas i 

någon mån kunna vara aktiva i att tillhandhålla detta. När handläggarna beskrivs som 

aktiva i mer pågående mening, är det när de framställs som att de förnekar brukarna något, 

beter sig otrevligt och agerar med fel motiv. I flera av dessa texter utelämnas 

biståndshandläggarnas relation till myndigheten och systemen, vilket istället signalerar 

en föreställning om handläggarnas närmast obegränsade och högst godtyckligt använda 

handlingsutrymme. I detta kan handläggaren ses som förankrad i sin roll som expert, 

vilket Reid och Misener (2001) framhåller är en förekommande position i tidigare studier. 

Missnöjesyttringarna som framkommer i samband med detta i det analyserade materialet 

skulle kunna belysa den journalistiska funktion Strömbäck (2003, s.5, 8, 10) beskriver; 

att granska makthavare och samhällssystemet. 

 Vad som i stor utsträckning döljs i de analyserade texterna är vad som i en 

yrkesbeskrivning skulle anges att en biståndshandläggare faktiskt gör; utreder och prövar 

behov. Detta är vad det innebär att följa lagar och regler; en aspekt som diskursivt 

osynliggörs i det studerade materialet.  En möjlig slutsats är att detta osynliggörande sker 

när två olika socialpolitiska diskurser möts; i de marknadsorienterade diskurserna 

värderas effektivitet och brukartillvändhet högt (Hultqvist & Salonen, 2011, s.49; 

Svensson et al., 2008, s.35, 221), och i de behandlande tänks ligga att individen utifrån 

tidigare prestationer har rätt till en viss levnadsstandard (Blomberg & Petersson, 2006, 

s.133; jfr. Payne, 2008, s.31-34). I denna sammanfogning försvinner de betoningar av 

begränsat statligt ansvar och behovsprövningar som annars förmedlas av de 
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marknadsorienterade diskurserna (jfr. Blomberg & Petersson, 2006, s.133-134). Det 

upplevs som ett för stort steg att göra att av detta dra slutsatsen att samhällsinriktade 

diskurser med krav på samhällsförändring betonas (jfr. Payne, 2008, s.31-34), då kritiken 

riktas från en föreställning om brukaren som individ. Det kan dock inte sägas röra sig 

enbart om en fråga om ökad effektivisering genom förändring exempelvis genom ökad 

konkurrens. Tydligt är att, i likhet med vad Markström et al. (2011, s.14) och Szebehely 

(2012, s.206), problemen förklaras i relation till ekonomin. 

  

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning och tidigare forskning 

Subjektet ingår alltid samtidigt i flera olika diskurser och därmed flera olika positioner, 

och benämns som överdeterminerat om konflikt uppstår om dess position i motstridiga 

diskurser (Laclau & Mouffe, 2001, s.49). Av uppsatsens analys framgår att såväl 

biståndshandläggare som brukare tillhandahålls motstridiga positioner. Fröet till dessa 

resultat såddes i och med formulerandet av uppsatsen syfte som var att undersöka hur 

biståndshandläggare och brukare inom äldreomsorgen framställs i artiklar i två olika 

tidningar. Detta undersöktes med hjälp av två frågeställningar: vilka diskurser som kan 

synliggöras i artiklarna samt hur aktörerna konstrueras. Dessa frågeställningar 

möjliggjorde för uppsatsförfattarna att först identifiera de mest framträdande diskurserna 

för att senare kunna detaljgranska dem med utgångspunkt i aktörskonstruktionerna, med 

hjälp av diskursanalytiska verktyg. Övergripande teori- och metodansatsen utgjorde 

diskursanalysen, som i sin tur kompletterades med en rad välfärdspolitiska perspektiv 

samt medborgarpositioner. De diskurser som kunde synliggöras utifrån materialet och 

tidigare forskning var ekonomi/effektivitet, val och valfrihet, rättssäkerhet, enskilds 

utsatthet, handläggarens funktion, samverkan, handläggaren som direkt ansvarig, 

bedrägeri och kommunen som arbetsgivare/handläggarens arbetsvillkor. Aktörerna 

konstruerades huvudsakligen med hjälp av två positioner: den ena där de framställs som 

passiva, den andra där de intar en aktiv roll. De äldre brukarna framställdes, exempelvis, 

både som aktiva subjekt och aktörer som kan tillvarata sina intressen och som passiva 

hjälpbehövande, vilka främst omtalades av andra och konstruerades utifrån medicinska 

behov. Detta framkommer även i tidigare forskning, dock fokuserar den lite mer på 

passiva brukare som beskrivs som sårbara, svaga och sjuka. Oavsett vilken position de 

äldre intar, buntas de ändå ihop i en och samma grupp, som kännetecknas av homogenitet 

och andraskap (jmf Fealy et al., 2011, s.97). Även biståndshandläggarna har befunnits 
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placeras i endera av två möjliga positioner. Antingen som passiva i relation till antingen 

aktiva serviceanvändande brukare eller sina arbetsgivare, eller som aktiva och med stor 

makt över brukarnas livssituation. Såväl sin makt som sin vanmakt beskrevs 

handläggarna primärt få utifrån sin anställning inom en organisation, något som framhålls 

också inom tidigare forskning (Olaison, 2010; Sullivan, 2009, s.1321). I flera fall 

framhölls handläggarna också av såväl anhöriga och artikelförfattare som fackliga 

representanter i rollen som experter. Detta stämmer med vad Reid och Misener (2001) 

funnit i vissa tidigare studier. Denna kombination av positioner skulle kunna förstås 

utifrån en förening av övergripande socialpolitiska diskurser av behandlande respektive 

marknadsorienterad karaktär; en förening och ett resultat som vore intressant att 

undersöka vidare i framtida forskning. Som övergripande teoretiskt ramverk användes i 

uppsatsen Paynes (2008, s.31-34) uppdelning av socialt arbete i tre idealtypiska 

socialpolitiska diskurser. I uppsatsens analys framträdde som redan nämnt främst de 

marknadsorienterade diskurserna och i någon utsträckning de behandlande, medan 

diskurser av samhällsinriktad karaktär i stort varit frånvarande i det analyserade 

materialet. 

 

5.2 Diskurs och diskursiv makt 

En diskurs kan definieras som en begränsning av möjligheter. Dessa begränsningar följer 

av att individen får lära sig vissa grundläggande antaganden, från vilka vissa förklaringar 

och handlingsalternativ blir möjliga och andra omöjliga (Burr, 2003, s.6-7, 63; Laclau & 

Mouffe, 2001, s.122). Detta kan tänkas fungera lite som reklam för vilken produkt som 

helst. När det sociala arbetet definieras gång efter annan som individinriktat, blir det allt 

svårare att framhålla dess potentiellt samhällsinriktade karaktär (jfr. Blomberg och 

Petersson, 2006, s.133). På samma sätt är det med subjektspositionerna; när vissa 

identiteter framhålls med hög frekvens, kommer de att dölja andra (Laclau & Mouffe, 

2001, s.49). Dessa positioner blir då på sätt och vis omöjliga både att se någon annan i 

och erbjuda denne, och att själv träda in i. För brukarna i de undersökta artiklarna har 

detta som bekant lämnat två olika positioner. Den som passiv dominerar, vilket kan leda 

till en ökad benägenhet från omgivningen (exempelvis handläggare och myndigheter) att 

möta de äldre brukarna som sköra och oförmögna. För handläggarna kan inte fullt så 

avgränsade diskursiva roller skönjas i materialet. Detta tycks bero på mötet mellan 

konkurrerande diskurser. 
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 Media besitter en diskursiv makt i det att den förmedlar pseudoverklighet; 

partiella bilder av verkligheten som alltid hade kunnat vara annorlunda (Strömbäck, 2008, 

s.386; Hodge & Kress, 1988, s.147-148). Ju mer frekvent en viss framställning förmedlas, 

desto större spridning och genomslag kan den tänkas få (Hodge & Kress, 1988, s.147). 

Det typiska för tidningar är att de kan tänkas nå relativt många personer, och sprida 

information om sådant läsaren vanligen inte möter i sin vardag. Detta kan antas öka 

benägenheten att uppfatta information som sann (van Dijk, 1995, s.35). I de undersökta 

artiklarna, insändarna och debattartiklarna har en ganska kritisk bild av myndigheter och 

handläggare givits, liksom ganska begränsade och ensidiga positioner för dessa. Det är 

fullt möjligt (till och med sannolikt) att en annan bild hade framträtt om en annan typ av 

material hade undersökt. Media har nämligen sina specifika produktionsvillkor och syften 

(Hodge & Kress, 1988, s.68, 81). Det främsta av dessa syften är att fungera som 

informationskanal. För att vinna genomslag har det förmedlade innehållet ofta någon 

form av sensationsvärde (Fairclough, 1995, s.42). Vidare bör missnöjesyttringarna kunna 

utgöra en del av vad Strömbäck (2003, s.5, 8, 10) kallar journalistikens 

informationsuppgift; att granska makthavare och myndigheter. 

 

5.3 Ett kritiskt öga på uppsatsen teori och metod 

I uppsatsen användes diskursanalys som både metod och teori. Detta innebär i sin tur att 

en syn på språket som avspegling av en given verklighet tas avstånd från (Bergström & 

Boreus, 2012, s.378). Språket betraktas däremot som konstruerande i och med att det 

formar olika människors identiteter, roller och positioner (Fairclough, 1995, s.55). Detta 

medför att olika tolkningar av ett fenomen bildar vår kunskap som erkänns som den rätta 

med hjälp av maktrelationer i samhället (Bergström & Boreus, 2012, s.379). Dessa 

tolkningar och omtolkningar är vid första anblicken gränslösa eftersom diskursanalysen 

bygger på tanken att allt är socialt konstruerat och därmed alltid kan rekonstrueras, men 

dessa möjligheter begränsas av de diskurser som gör sanningsanspråk inom samma 

område. Diskursanalysen möjliggör ett kreativt förhållningssätt till det studerade 

materialet där inga på förhand bestämda mallar kan tillämpas (Bergström & Boreus, 2012, 

s.381). Detta medför alltid en risk att undersökningens resultat tolkas godtyckligt. I 

uppsatsen fungerade tidigare forskning som en viktig förankring för att kunna relatera 

uppsatsens resultat till redan publicerade fynd, och därmed öka resultatens trovärdighet. 

Valet av metod och teori har visserligen ändå lämnat sina spår och styrt analysen i en 

bestämd riktning där brukare och handläggare ställts i fokus såsom de framträder i relation 
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till varandra och utifrån ett begränsat antal renodlade socialpolitiska diskurser. Valet har 

också medfört en benägenhet att tolka resultatet i linje med föreställningar om den 

diskursiva makten att definiera och styra det tillåtna och tänkbara (jfr. Mörkenstam i 

Bergström & Boreus, 2012, s.381). Diskursordningen kan också ha medfört en tendens 

att betrakta diskurserna som mer renodlade och stabila än vad de i verkligheten är. 

En annan konkret möjlig ingång i samma teori hade kunnat vara att arbeta 

med ett mer begränsat empiriskt underlag och exempelvis färre teoretiska byggstenar och 

metodologiska verktyg. Den fördel detta hade kunnat erbjuda är att det möjligen hade 

blivit lättare att presentera hela materialet och hur varje element analyserats och 

applicerats på var och en av artiklarna. Det större antalet analysverktyg och teoretiska 

begrepp har dock tillåtit en mer mångfacetterad analys av materialet.  

 

5.4 En avslutande notering 

Av uppsatsens resultat framträder en detalj som författarna finner något förvånande. Trots 

att politiken och olika socialpolitiska diskurser framträder i materialet både indirekt och 

som delar av en till synes medvetet använd argumentation, görs endast i ett fall en 

koppling mellan rättigheterna som medborgare och ansvaret och skyldigheterna för 

densamma. Det talas tämligen tyst om demokratins grundförutsättning att den 

välfärdspolitik som utförs grundar sig delvis på ideologin hos styrande partier, och att 

politikens utformning därmed kan förändras genom hur medborgaren lägger sin röst i 

allmänna val och höjer sin röst på exempelvis den kommunalpolitiska arenan. Lyser med 

sin frånvaro gör också tanken att handläggarna i sina snäva bedömningar kan tänkas 

uppfylla ett ansvar gentemot samhällsekonomin. 
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http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=0509152016042918bf36780b3b55a98307a2b9494a2dd3&service

Id=2  

DN 6, “I stället för akutens slukhål”, hämtad från: http://web.retriever-info.com.-

webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160

4193329646f9a89a1ee0cf82c37c0afb019&serviceId=2 

DN 7, “Seniorerna: Vi njuter att ha det bra”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509

152016040599e863b8c8307951d8e3fbd4cfa3daab&serviceId=2 

DN 8, “Här kan de äldre hålla gnistan vid liv”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=0509152016031697a62e3c8a428e250410db752492541a&service

Id=2 

DN 9, “Gunborg, 83, är för frisk för att få bostad”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=050915201603153ad570469859cff497a9d9772495f381&serviceI

d=2  

DN 10, “Personalen flyr - ny plan ska rädda socialtjänsten”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520170120f2b2d189cc11a41c36e498a7d6125a4e&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520170120f2b2d189cc11a41c36e498a7d6125a4e&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520170120f2b2d189cc11a41c36e498a7d6125a4e&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520161227a939fb66af393d501c7b10c1ba31e9c1&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520161227a939fb66af393d501c7b10c1ba31e9c1&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520161227a939fb66af393d501c7b10c1ba31e9c1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201608305da313e75258cbbfab9a4124d5203a91&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201608305da313e75258cbbfab9a4124d5203a91&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201608305da313e75258cbbfab9a4124d5203a91&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520160830fabad0c0b29073dc5dfe0fb83f45a5b8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520160830fabad0c0b29073dc5dfe0fb83f45a5b8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520160830fabad0c0b29073dc5dfe0fb83f45a5b8&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016042918bf36780b3b55a98307a2b9494a2dd3&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016042918bf36780b3b55a98307a2b9494a2dd3&serviceId=2
http://web.retrieverinfo.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016042918bf36780b3b55a98307a2b9494a2dd3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201604193329646f9a89a1ee0cf82c37c0afb019&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201604193329646f9a89a1ee0cf82c37c0afb019&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201604193329646f9a89a1ee0cf82c37c0afb019&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016040599e863b8c8307951d8e3fbd4cfa3daab&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016040599e863b8c8307951d8e3fbd4cfa3daab&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016040599e863b8c8307951d8e3fbd4cfa3daab&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016031697a62e3c8a428e250410db752492541a&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016031697a62e3c8a428e250410db752492541a&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509152016031697a62e3c8a428e250410db752492541a&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201603153ad570469859cff497a9d9772495f381&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201603153ad570469859cff497a9d9772495f381&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201603153ad570469859cff497a9d9772495f381&serviceId=2
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http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520160208b1b8803fea4cdb0679aea7859b6606c9&serviceI

d=2 

DN 11, “760”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=050915201510226f9c0a9b87b0fe3e279d8112f9779ef5&ser

viceId=2 

DN 12, “Bäddat för bedragare”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150831a02587d1b1274f84ae6b462644a38dd5&serviceI

d=2  

DN 13, “Äldreboende får kritik på nytt”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520150623f4a78b332a7812339e1d46009a73624e&se

rviceId=2 

DN 14, “Omsorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150525234324c3d509c799daa15b017650002f&serviceI

d=2 

DN 15, “Därför säger hon nej till tusenlappar”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=050915201505112c85231af862f8f65b2b04ad47c2dd2d&serviceI

d=2 

DN 16, “Kort sagt”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520150414654686359bdd17ac07c7e1ee8cd160cf&se

rviceId=2 

DN 17, “143 dagar i rätten väntar vårdföretaget”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=0509

1520150328c93189ae74e28c1de549faf67b56b614&serviceId=2  

DN 18, “Sms1”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=050915201503068aeedfe84a21b594a66905491d2ad094&se

rviceId=2 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160208b1b8803fea4cdb0679aea7859b6606c9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160208b1b8803fea4cdb0679aea7859b6606c9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520160208b1b8803fea4cdb0679aea7859b6606c9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201510226f9c0a9b87b0fe3e279d8112f9779ef5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201510226f9c0a9b87b0fe3e279d8112f9779ef5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201510226f9c0a9b87b0fe3e279d8112f9779ef5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150831a02587d1b1274f84ae6b462644a38dd5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150831a02587d1b1274f84ae6b462644a38dd5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150831a02587d1b1274f84ae6b462644a38dd5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150623f4a78b332a7812339e1d46009a73624e&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150623f4a78b332a7812339e1d46009a73624e&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150623f4a78b332a7812339e1d46009a73624e&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150525234324c3d509c799daa15b017650002f&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150525234324c3d509c799daa15b017650002f&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150525234324c3d509c799daa15b017650002f&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201505112c85231af862f8f65b2b04ad47c2dd2d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201505112c85231af862f8f65b2b04ad47c2dd2d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=050915201505112c85231af862f8f65b2b04ad47c2dd2d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150414654686359bdd17ac07c7e1ee8cd160cf&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150414654686359bdd17ac07c7e1ee8cd160cf&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150414654686359bdd17ac07c7e1ee8cd160cf&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150328c93189ae74e28c1de549faf67b56b614&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150328c93189ae74e28c1de549faf67b56b614&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150328c93189ae74e28c1de549faf67b56b614&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201503068aeedfe84a21b594a66905491d2ad094&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201503068aeedfe84a21b594a66905491d2ad094&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201503068aeedfe84a21b594a66905491d2ad094&serviceId=2
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DN 19, “Vårdföretag beordrade gamla att spela sjuka”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150317f5edb53201655452b0255601a8361730&service

Id=2 -  

DN 20, “Grymt att inte få leva ett värdigt liv”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=0509152015020475e786603258fb099748d258eb06ab27&s

erviceId=2   

DN 21, “Får handläggare en sparmedalj?”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150120372c25351356dac3cdca0edbb0ee6ea5&serviceI

d=2   

DN 22, “Fem minuter för klädbyte - i veckan”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150119c2463d583bd2e1ced69e5843541d0fc5&serviceI

d=2  

DN 23, “Fransisca blev sämre - då minskades hemtjänsten”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layPDF?documentId=05091520150119ddad9f6c7a879eb364b20237fc49e63b&serviceI

d=2  

DN 24, “Nya borgarrådet: Förstod snart att det finns brister”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520150119068ab9c780059bb1d3de3b45b6da9d61&s

erviceId=2 

DN 25, “Stämmer staden för rätten att komma ut”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520141127dc4edbbe62c8742141d18efb1c5f1756&serviceId=2  

DN 26, “Gratis sjukvård för äldre vallöfte från S”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520140701aff81ed9cb96afbf197f4696a52e017d&serviceId=2 

DN 27, “Sms2”, hämtad från: http://web.retriever-info.com.webproxy.stu-

dent.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405162a13

caf8c537d414e4dc3d96442eaf46&serviceId=2  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150317f5edb53201655452b0255601a8361730&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150317f5edb53201655452b0255601a8361730&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150317f5edb53201655452b0255601a8361730&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152015020475e786603258fb099748d258eb06ab27&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152015020475e786603258fb099748d258eb06ab27&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152015020475e786603258fb099748d258eb06ab27&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150120372c25351356dac3cdca0edbb0ee6ea5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150120372c25351356dac3cdca0edbb0ee6ea5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150120372c25351356dac3cdca0edbb0ee6ea5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119c2463d583bd2e1ced69e5843541d0fc5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119c2463d583bd2e1ced69e5843541d0fc5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119c2463d583bd2e1ced69e5843541d0fc5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119ddad9f6c7a879eb364b20237fc49e63b&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119ddad9f6c7a879eb364b20237fc49e63b&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayPDF?documentId=05091520150119ddad9f6c7a879eb364b20237fc49e63b&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150119068ab9c780059bb1d3de3b45b6da9d61&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150119068ab9c780059bb1d3de3b45b6da9d61&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150119068ab9c780059bb1d3de3b45b6da9d61&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520141127dc4edbbe62c8742141d18efb1c5f1756&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520141127dc4edbbe62c8742141d18efb1c5f1756&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520141127dc4edbbe62c8742141d18efb1c5f1756&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140701aff81ed9cb96afbf197f4696a52e017d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140701aff81ed9cb96afbf197f4696a52e017d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140701aff81ed9cb96afbf197f4696a52e017d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405162a13caf8c537d414e4dc3d96442eaf46&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405162a13caf8c537d414e4dc3d96442eaf46&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201405162a13caf8c537d414e4dc3d96442eaf46&serviceId=2
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DN 28, “Tusentals platser har försvunnit på äldreboenden”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520140426f39017a22117d07a0ae7174afab38d95&se

rviceId=2 

DN 29, “Varannan ansökan om servicehus fick avslag”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=050915201404144cc0a3d99d19e955a6c3f4d28f093166&se

rviceId=2 

DN 30, “Här utsätts personalen för flest hot”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520140330a47f0b35fef280b106cbf435fd287ca1&serviceId=2 

  

DN 31, “Äldreborgarrådet: “Vi behöver fler demensteam””, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520140208bdba01780cb8744fd2252ee979c99ae3&se

rviceId=2   

DN 32, “Sms3”, hämtad från: http://web.retriever-info.com.webproxy.stu-

dent.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140131dabd

ba093054502de62170e78880a0c4&serviceId=2  

DN 33, “Andra äldre ska slippa bli utsatta för det”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=0509152013120480e978746810534a11d9e23d521a534d&serviceId=2 

DN 34, “Sms4”, hämtad från: http://web.retriever-info.com.webproxy.stu-

dent.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520131021541

2970257433608c155b720ef9777a6&serviceId=2  

DN 35, “Nog med krokodiltårar - välj en ny väg för äldreomsorgen”, hämtad 

från: http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=0509152013101427fd27f56b31147470c6afb05b548259&se

rviceId=2 

DN 36, “Mamman var sjuk - ingen slog larm”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=050915201309161c9b793028f1660f46643ae48a15e6dc&serviceId=2 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140426f39017a22117d07a0ae7174afab38d95&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140426f39017a22117d07a0ae7174afab38d95&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140426f39017a22117d07a0ae7174afab38d95&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404144cc0a3d99d19e955a6c3f4d28f093166&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404144cc0a3d99d19e955a6c3f4d28f093166&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404144cc0a3d99d19e955a6c3f4d28f093166&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201404144cc0a3d99d19e955a6c3f4d28f093166&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140330a47f0b35fef280b106cbf435fd287ca1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140330a47f0b35fef280b106cbf435fd287ca1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140330a47f0b35fef280b106cbf435fd287ca1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140208bdba01780cb8744fd2252ee979c99ae3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140208bdba01780cb8744fd2252ee979c99ae3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140208bdba01780cb8744fd2252ee979c99ae3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140131dabdba093054502de62170e78880a0c4&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140131dabdba093054502de62170e78880a0c4&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520140131dabdba093054502de62170e78880a0c4&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013120480e978746810534a11d9e23d521a534d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013120480e978746810534a11d9e23d521a534d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013120480e978746810534a11d9e23d521a534d&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201310215412970257433608c155b720ef9777a6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201310215412970257433608c155b720ef9777a6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201310215412970257433608c155b720ef9777a6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013101427fd27f56b31147470c6afb05b548259&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013101427fd27f56b31147470c6afb05b548259&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013101427fd27f56b31147470c6afb05b548259&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201309161c9b793028f1660f46643ae48a15e6dc&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201309161c9b793028f1660f46643ae48a15e6dc&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201309161c9b793028f1660f46643ae48a15e6dc&serviceId=2
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DN 37, “Sverige har aldrig prioriterat äldre människor”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520120807154812&serviceId=2 

DN 38, “Uppföljning av äldrevård är för dålig”, hämtad från:  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520120107f10cf4a4986526b5e25a8e3287ec4f59&ser

viceId=2 

DN 39, “Hälften av handläggarna klarar inte att följa lagen”, hämtad från: 

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/disp-

layDocument?documentId=05091520130603281574&serviceId=2 

DN 40, “Det känns som om jag lurade honom”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520120925171964&serviceId=2  

DN 41, “38 har drabbats av brand i hemmet”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=050915201204032603a19450220539327ded774fa3b081&serviceId=2  

DN 42, “14 hemtjänstbesök - på 4 timmar”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520120512109918&serviceId=2 

DN 43, “Sms5”, hämtad från: http://web.retriever-info.com.webproxy.stu-

dent.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130410257

752&serviceId=2  

DN 44, “Älvsjös hemtjänst i botten”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=05091520120709134724&serviceId=2 

DN 45, “Du räddas till liv - inte tillbaka till livet”, hämtad från: http://web.retriever-

info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId

=0509152012051196557&serviceId=2 

LT 1, “Avgörande vilken handläggare man får - vissa beviljar avsevärt mindre 

hemtjänsttid”, hämtad från: https://www.lt.se/logga-in/avgorande-vilken-handlaggare-

man-far-vissa-beviljar-avsevart-mindre-hemtjansttid 

LT 2, “Våra äldre betalar priset för kommunens dåliga framförhållning”, hämtad från: 

http://www.lt.se/opinion/ledare/vara-aldre-betalar-priset-for-kommunens-daliga-

framforhallning  

http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120807154812&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120807154812&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120107f10cf4a4986526b5e25a8e3287ec4f59&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120107f10cf4a4986526b5e25a8e3287ec4f59&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120107f10cf4a4986526b5e25a8e3287ec4f59&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130603281574&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130603281574&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120925171964&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120925171964&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120925171964&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201204032603a19450220539327ded774fa3b081&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201204032603a19450220539327ded774fa3b081&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=050915201204032603a19450220539327ded774fa3b081&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120512109918&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120512109918&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120512109918&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130410257752&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130410257752&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130410257752&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120709134724&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120709134724&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=05091520120709134724&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152012051196557&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152012051196557&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/displayDocument?documentId=0509152012051196557&serviceId=2
https://www.lt.se/logga-in/avgorande-vilken-handlaggare-man-far-vissa-beviljar-avsevart-mindre-hemtjansttid
https://www.lt.se/logga-in/avgorande-vilken-handlaggare-man-far-vissa-beviljar-avsevart-mindre-hemtjansttid
http://www.lt.se/opinion/ledare/vara-aldre-betalar-priset-for-kommunens-daliga-framforhallning
http://www.lt.se/opinion/ledare/vara-aldre-betalar-priset-for-kommunens-daliga-framforhallning
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LT 3, “Hemsjukvården på Luna vårdcentral har gjort 2 800 fler besök mellan januari och 

november i år: "Påfrestande för vår personal”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hemsjukvarden-pa-luna-vardcentral-har-gjort-2-

800-fler-besok-mellan-januari-och-november-i-ar-pafrestande-for-var-personal 

LT 4, “Förlorade benen - tvingas sova i vardagsrummet”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/forlorade-benen-tvingas-sova-i-vardagsrummet  

LT 5, “Svårt att få kommunens handläggare att stanna”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/svart-fa-kommunens-handlaggare-att-stanna 

  

LT 6, “Vad tänker Södertälje förändra”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/de-

batt/vad-tanker-sodertalje-forandra 

LT 7, “Att få ett handtag av kommunen”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/de-

batt/att-fa-ett-handtag-av-kommunen 

LT 8, “Ge handläggare bättre villkor”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/debatt/ge-

handlaggare-battre-villkor 

LT 9, “Lov - äkta eller falsk valfrihet”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/debatt/lov-

akta-eller-falsk-valfrihet  

LT 10, “Var finns empatin”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/debatt/var-finns-

empatin  

LT 11, “Svår balansakt väntar på Kerstin Pettersson”, hämtad från: http://www.lt.se/opi-

nion/ledare/svar-balansakt-vantar-for-kerstin-pettersson 

LT 12, “Fel att förbjuda vänskap”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/ledare/fel-att-

forbjuda-vanskap 

LT 13, “Låt äldre få leva tillsammans”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/ledare/lat-

aldre-fa-leva-tillsammans  

LT 14, “Hemtjänst för oss som är äldre”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/de-

batt/hemtjanst-for-oss-som-ar-aldre  

LT 15, “Vem skottar var”, hämtad från: http://www.lt.se/bostad/vem-skottar-var 

LT 16, “Stort missnöje inom socialtjänsten”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/stort-missnoje-inom-socialtjansten 

LT 17, “Birgit har väntat på färdtjänst i flera månader”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/birgit-har-vantat-pa-fardtjanst-i-flera-manader  

LT 18, “Nu åtalas Kima George för grovt bedrägeri”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/nu-atalas-kima-george-for-grovt-bedrageri  

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hemsjukvarden-pa-luna-vardcentral-har-gjort-2-800-fler-besok-mellan-januari-och-november-i-ar-pafrestande-for-var-personal
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hemsjukvarden-pa-luna-vardcentral-har-gjort-2-800-fler-besok-mellan-januari-och-november-i-ar-pafrestande-for-var-personal
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/forlorade-benen-tvingas-sova-i-vardagsrummet
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/svart-fa-kommunens-handlaggare-att-stanna
http://www.lt.se/opinion/debatt/vad-tanker-sodertalje-forandra
http://www.lt.se/opinion/debatt/vad-tanker-sodertalje-forandra
http://www.lt.se/opinion/debatt/att-fa-ett-handtag-av-kommunen
http://www.lt.se/opinion/debatt/att-fa-ett-handtag-av-kommunen
http://www.lt.se/opinion/debatt/ge-handlaggare-battre-villkor
http://www.lt.se/opinion/debatt/ge-handlaggare-battre-villkor
http://www.lt.se/opinion/debatt/lov-akta-eller-falsk-valfrihet
http://www.lt.se/opinion/debatt/lov-akta-eller-falsk-valfrihet
http://www.lt.se/opinion/debatt/var-finns-empatin
http://www.lt.se/opinion/debatt/var-finns-empatin
http://www.lt.se/opinion/ledare/svar-balansakt-vantar-for-kerstin-pettersson
http://www.lt.se/opinion/ledare/svar-balansakt-vantar-for-kerstin-pettersson
http://www.lt.se/opinion/ledare/fel-att-forbjuda-vanskap
http://www.lt.se/opinion/ledare/fel-att-forbjuda-vanskap
http://www.lt.se/opinion/ledare/lat-aldre-fa-leva-tillsammans
http://www.lt.se/opinion/ledare/lat-aldre-fa-leva-tillsammans
http://www.lt.se/opinion/debatt/hemtjanst-for-oss-som-ar-aldre
http://www.lt.se/opinion/debatt/hemtjanst-for-oss-som-ar-aldre
http://www.lt.se/bostad/vem-skottar-var
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/stort-missnoje-inom-socialtjansten
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/birgit-har-vantat-pa-fardtjanst-i-flera-manader
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/nu-atalas-kima-george-for-grovt-bedrageri
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LT 19, “Henry och Terttu känner sig inte trygga”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/henry-och-terttu-kanner-sig-inte-trygga  

LT 20, “Dags att se värdet av socialt arbete”, hämtad från: http://www.lt.se/opinion/de-

batt/dags-att-se-vardet-av-socialt-arbete-6 

LT 21, “Hennes make har väntat i månader på ett trygghetslarm”, hämtad från: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hennes-make-har-vantat-i-manader-pa-ett-

trygghetslarm  

LT 22, “Så vill vi förbättra för Södertäljes seniorer”, hämtad från: 

http://www.lt.se/opinion/debatt/sa-vill-vi-forbattra-for-sodertaljes-seniorer

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/henry-och-terttu-kanner-sig-inte-trygga
http://www.lt.se/opinion/debatt/dags-att-se-vardet-av-socialt-arbete-6
http://www.lt.se/opinion/debatt/dags-att-se-vardet-av-socialt-arbete-6
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hennes-make-har-vantat-i-manader-pa-ett-trygghetslarm
http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/hennes-make-har-vantat-i-manader-pa-ett-trygghetslarm
http://www.lt.se/opinion/debatt/sa-vill-vi-forbattra-for-sodertaljes-seniorer


 

57 

 

 


