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Fra den ‘store’ omsorg til den ‘lille’ omsorg? 
 

Ofte omgiver vi os med antagelser, der tages som selvfølgeligheder. Eksempelvis at velfærdsstaten i 

de sidste 20 år har været presset politisk og på tilbagetog. Den danske sociolog Anni Greve har 

beskrevet det som et ‘retorisk opgør’ (1995: 57). Men den retoriske virkelighed er betydelig mere 

kompleks og ambivalent end hidtil antaget, hvilket jeg vil vise i denne artikel med udgangspunkt i 

et case studie. 

 

Ud fra udviklingen på det som jeg kalder hjemmehjælper-feltet, vil jeg argumentere for, at der på 

det retoriske/diskursive plan ganske vist er foregået en velfærdsstatslig tilbagetrækning. Men at 

staten, forstået som det centrale niveau, i stigende grad har anvendt en mere indgribende 

styringsform, der griber ind på nye måder over for subjektet forstået som både udøveren og 

modtageren af hjemmehjælp. Staten kan derfor begribes som en instans, der på en og samme tid er 

blevet mindre og mere indgribende. Det vil sige, at min tese er, at udviklingen er ambivalent.  

 

Med en diskursiv tilbagetrækning forstår jeg en tilbagetrækning til en tidligere position i diskursen, 

eller hvor der sker en reartikulation, det vil sige en omformulering, af en tidligere position til noget 

positivt. Det vil sige, at der på et plan er sket en diskursiv tilbagetrækning, idet diskursen fra at 

artikulere det, som jeg har kaldt ‘den store omsorg’ trækker sig tilbage til en mindre ambitiøs 

diskurs om ‘den lille omsorg’ (1). Jeg vil definere en diskurs som en forståelses- og 

mulighedshorisont. En horisont, der afgrænser og skitserer, hvad der er muligt, hvad der kan siges 

og gøres, samt hvilke positioner, der legitimt kan indtages (Norval, 1996: 4). 

 

Samtidig med påvisningen af denne diskursive tilbagetrækning vil jeg argumentere for, at 

styringsformen ændrer sig og bliver mere indgribende i tråd med udviklingen af det, som den 

franske filosof og historiker Michel Foucault i den engelske oversættelse benævner som 

‘governmentality’ og ‘bio-power’ (1991; 1978).  Der sker en tendentiel ændring af styringsformen, 

der ændrer relationen mellem autoritet og viden.  Styringsformen bliver på samme tid mere 

indgribende, da den søger at regulere befolkningen via kroppen og dermed går tættere på individet. 
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Jeg vil beskrive den ambivalente udvikling med udgangspunkt i en bestemt case, nemlig den 

diskursive udvikling på hjemmehjælper-feltet. Et felt er et afgrænset diskursivt rum, hvor de 

forskellige diskurser relaterer sig til hinanden og kæmper om magten til at definere det politiske 

problem og dets løsning(er).  

 

Jeg har analyseret det, som jeg vil kalde den politisk-administrative diskurs på hjemmehjælper-

feltet, i perioden 1943-95 (Dahl, 1999; 2000). Med den politisk administrative diskurs forstår jeg 

den diskurs, der artikuleres i officielle betænkninger, rapporter, notater, lovgivning, cirkulærer 

o.lign. af politikere, eksperter og embedsmænd m/k. Den politisk-administrative diskurs kan også 

forstås som en måde, som staten søger at styre kommunerne og borgerne med. Det er  ‘en oppefra- 

og- ned’ diskurs. Det er netop en diskurs, der også kunne betegnes som ‘magtens sprog’. Det vil 

sige en særlig diskurs, som politikere, embedsmænd og eksperter anvender til at beskrive verden, de 

(n) politiske problemer og deres løsning. Det interessante er både, hvordan magtens sprog udvikler 

sig, og hvordan det, der kunne betegnes som ‘sprogets magt’ sætter sig igennem. Det vil sige, 

hvordan diskursen sætter sig igennem, og former vores perception, tænkning og handlinger. Jeg har 

afgrænset mit fokus til at undersøge, hvordan den politisk-administrative diskurs udvikler sig, det 

vil sige til en deskriptiv analyse af ’magtens sprog’. 

 

Tesen om en ambivalens mellem det diskursive plan og en ny styringsform skal diskuteres i det 

følgende. Men først vil jeg kort redegøre for min approach og min case. Dernæst vil jeg redegøre 

for,  hvordan der kan identificeres en diskursiv tilbagetrækning i den måde, som omsorgsbehovene 

beskrives på. Dernæst vil jeg redegøre for, hvordan der kan identificeres en anderledes styring i den 

måde som den gode omsorg søges realiseret på. Det indebærer en beskrivelse af, hvordan en ny og 

mere subtil styringsform bliver mere fremherskende. De to tendenser vil dernæst blive diskuteret, da 

de selv som tendenser er tvetydige. Endelig vil jeg afslutningsvis kort diskutere konsekvenserne af 

denne udvikling for brugerne af hjemmehjælpens (omsorgs)ydelser. 

 

Approach og case 

Jeg anvender en konstruktivistisk tilgang, hvor objektet ‘derude’ ikke bare kan erkendes. I stedet 

sætter vi som subjekter og forskere feltet i tale. Ved italesættelse forstår jeg en i-tale-sætttelse, hvor 

‘noget’ frembringes og bliver til som socialt og sprogligt faktum (Andersen, 1997: 15). Det træder 
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altså ind i sproget som fænomen. Mere præcist anvender jeg en diskursanalytisk tilgang inspireret af 

den franske historiker Michel Foucault (1978, 1993), den franske filosof Jean-Jacques Derrida 

(1976) og af forskellige feminister (Scott, 1988, 1996; Fraser, 1989).  

 

Jeg har defineret en diskurs som en forståelses- og mulighedshorisont, hvilket betyder, at en diskurs 

er at forstå som en grænse for, hvad der opfattes som muligt, og hvad der kan forstås. Det vil sige 

hvad, der giver mening inden for netop denne horisont. En diskurs indeholder dermed en bestemt 

måde at argumentere på. Dermed er en diskurs et sprogligt felt for debat, argumentation og tale, der 

gør det muligt at fortolke og finde betydning (Andersen, 1993: 32).  

 

På hjemmehjælper-feltet har jeg udvalgt et perspektiv som jeg vil belyse i det følgende. Nemlig et 

omsorgsmæssigt perspektiv, det vil sige spørgsmålet om. hvordan modtageren og hans/hendes 

behov beskrives. Jeg vil fokusere på, hvordan den offentligt finansierede omsorg for ældre, syge 

og/eller handicappede i eget hjem i-tale-sættes. Hvilke omsorgsbilleder er blevet artikuleret? Hvilke 

modtagere og hvilke behov er blevet beskrevet i diskursen? Og hvilken karakter har de italesatte 

behov haft? Mere generelt kan min approach beskrives som et forsøg på at give mening til forskellig 

rettede tendenser på det sociale- og sundhedsmæssige felt for omsorgen for ældre i eget hjem med 

særligt henblik på, hvilke omsorgsbilleder, der kan identificeres. 

 

Fra ‘plus-’ til ‘minusord’ og fra den ‘store’ til den ‘lille omsorg’  

Jeg vil beskrive, hvordan perioden 1968-72 var et vendepunkt i flere henseender. Det retoriske 

vendepunkt er ikke som hidtil antaget i begyndelsen af 80’erne med en ny, konservativt ledet 

regering, men finder sted tidligere og mere gradvist. Vendepunktet indeholdt både en overgang til 

mere positivt ladede ord, når diskursen omtalte omsorgsbehov, og en overgang til et mindre 

ambitiøst omsorgsideal. Dermed artikulerede den politisk-administrative diskurs også en anderledes 

rolle for det offentliges forpligtelser over for de(t) subjekt(er), der havde behov for omsorg i eget 

hjem. 

 

Omkring 1968-72 sker der det, som kan beskrives som en overgang fra ‘minusord’ til ‘plusord’. 

Ved at anvende en metafor fra reklamernes verden: ’gør minusdage til plusdage’ og tilpasse den til 

min empiriske undersøgelse, vil jeg sætte fokus på den forandring, der sker i den politisk-
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administrative diskurs. Diskursen bevæger sig fra hovedsageligt at italesætte negativt ladede ord, 

det at afværge og/eller undgå en situation til, at anvende mere positivt associerede ord, det at skabe 

en nærmere bestemt positiv situation. Perioden 1968-95 bliver derfor en periode, hvor ‘plusordene’ 

fylder rummet. 

 

Omkring samme tidspunkt flytter omsorgsidealet sig i den politisk-administrative diskurs fra det, 

som kan kaldes ‘den store omsorg’ til det, som kunne betegnes som ‘den lille omsorg’. ‘Den store 

omsorg’ er her et begreb, som jeg har skabt, og som refererer til et ambitiøst ideal i omsorgs-

diskursen for det offentliges ansvar for hjælpen til ældre, syge og handicappede i eget hjem. Mens 

omsorgsidealet i perioden 1968-72 var meget ambitiøst med et mål om at skabe ’trivsel’ og give 

’pensionisternes tilværelse og tankeverden (et) indhold’ (Betænkning om uddannelse til omsorg, nr. 

571, 1970: 44), bliver idealet i de efterfølgende perioder mindre ambitiøst. Målene bliver i stedet at 

skabe rammer for en ’normal livsførelse’, en ’meningsfuld tilværelse’ og ’optræning’. Jeg vil nu 

beskrive den ene af de to tendenser, som jeg skitserede indledningsvis, nemlig den diskursive 

tilbagetrækning, som jeg har identificeret på hjemmehjælper-feltet. 

 

Den diskursive tilbagetrækning 

Den diskursive tilbagetrækning kan beskrives i forhold til de omsorgsbilleder, som ‘magtens sprog’ 

artikulerer og i forhold til en reartikulering af grænserne mellem stat, civilsamfundet, individet og 

markedet. Det vil jeg give tre eksempler på.  

 

Feltet rummer mange diskurser (2). Det, som jeg vil benævne en ‘selvansvarliggørelses diskurs’ 

introduceres til feltet i perioden 1972-80 og reartikulerer relationen mellem staten, individet, 

markedet og civilsamfundet. Begreber som: ‘egenomsorg’, ‘frihed’ og ‘selvbestemmelse’ optræder 

hyppigere (Lov om Social Bistand, nr. 33, 1974; Notat vedrørende planlægningen og visitationen 

inden for ældreområdet, 1975). Begrebet ‘egenomsorg’ er en radikal ny i-tale-sættelse, hvorved der 

er en tendens til, at den tidligere artikulerede omsorg som en relation nedtones i diskursen og 

omsorgen i stedet italesættes som et ansvar for sig selv og ens eget liv. Eksempelvis via det i sin tid 

nye begreb om ‘hjælp-til-selvhjælp’. Denne selvansvarliggørelses diskurs beskriver et mindre 

statsligt ansvar i og med, at ‘uopfyldte servicebehov’ bliver artikuleret som behov, staten ikke 

behøver at tage ansvaret for. I diskursens selvforståelse må brugerne selv opfylde behovene eller 
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købe behovsopfyldelse på markedet, alternativt må civilsamfundet stille op i diskursens 

selvforståelse. Modtageren af omsorg eller den omsorgstrængende bliver her omskrevet med nye 

begreber, da ‘patienten’ og den ‘ældre’ omskrives til ‘brugeren’ eller ‘borgeren’. Derved sker der en 

usynliggørelse af lidelse og den svage ældre, da ‘minusordene’ forsvinder og erstattes af  mere 

neutrale eller mere positivt ladede ‘plusord’ som ’bruger’. Denne udvikling ses også af, at 

omsorgsbehovene ikke længere italesættes som at afhjælpe ‘nød’ eller ‘ensomhed’, men i stedet 

artikuleres behovene som at skabe ‘trivsel’ og ’forebyggelse’. 

 

I samme periode 1972-80 reartikuleres grænserne mellem stat og individ ved, at der konstrueres en 

før-nu grænse i diskursen. Det vil sige, at der i diskursens selvforståelse sker et brud efter 1968-72. 

Der italesættes en ønsket udvikling, hvor hjemmet valoriseres, og institutioner som eksempelvis 

plejehjem omskrives. Plejehjem forstås i denne periode ikke længere som noget positivt, men 

beskrives i stedet som negativt ved, at det associeres med ufrihed, tvang, indgreb og umyndiggørelse 

(Notat vedrørende planlægningen og visitationen inden for ældreområdet, 1975, bilag 4). Modpolen 

til plejehjemmet bliver det private hjem. Det private hjem beskrives som noget positivt, idet det 

associeres med frihed, respekt, individuelt tilpasset hjælp og i overensstemmelse med den ældres 

egne ønsker. Implicit sker der altså en valorisering af hjemmet over institutionen i diskursen, det vil 

sige at pleje- og alderdomshjem artikuleres som utidssvarende og umyndiggørende. Der skabes i 

diskursen nogle dikotomier, hvor den ene pol valoriseres. Det vil sige, at den ene pol normaliseres 

og moraliseres, idet der skabes et værdimæssigt hierarki mellem de to poler. ‘Hjemmet’ italesættes 

som bedre end en institution.  

 

 

Det tredje eksempel vedrører reartikulationen af det, som kan kaldes omsorgsarbejdet (3), og finder 

sted i en senere periode, nemlig perioden 1980-95. Her introduceres en anderledes forståelse af den 

omsorg, som hjemmehjælpen forventes at udføre i hjemmet. I det, som jeg har kaldt ‘den styrings- 

og udgiftspolitiske diskurs’, sker der en opsplitning af behovene og deres produktion. En 

opsplitning af omsorg i forskellige delelementer som ‘huslige’ og ‘pleje’, ‘pleje’ og ‘service’, hvor 

‘service’ beskrives som: rengøring, madlavning og havearbejde. Den helhed, som var artikuleret 

omkring omsorgen, brydes op, idet der sker en kodificering, opsplitning og prioritering af behov. 

Det vil sige, at omsorgen internt i staten splittes op og i stedet ses som en samling af forskellige 
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delopgaver. Denne opsplitning af behovene relateres i diskursen til begrebet ‘medproduktion’, der 

betyder udlicitering (Rapport for arbejdsgruppen vedrørende analyse af behovet for plejepersonale, 

1994; Budgetanalyse, 1995; Introduktion af nyansatte hjemmehjælpere, 1980; Visitation på 

ældreområdet, 1981). 

 

Nu har jeg så gennemgået tre eksempler på en diskursiv tilbagetrækning af staten i forhold til at 

artikulere mere rum og ansvar til individet, civilsamfundet mere generelt og markedet. Denne 

diskursive tilbagetrækning bliver sløret af en ændring i ‘magtens sprog’, idet der i stigende omfang 

sker en anvendelse af ‘plusord’ frem for ‘minusord’. Jeg vil nu vende mig mod den anderledes og 

øgede styring af individerne. 

 

En ny styringsform 

Der introduceres i stigende grad en anden og mere indgribende måde at styre på. Der er tendens til, 

at en ny styringsform i stigende grad bliver mere almindelig. En styringsform, hvor en subtil styring 

næsten er blevet normen og hvor velfærdsstaten dermed udvider sit reguleringsdomæne. Tesen er 

altså ikke, at den nye styringsform erstatter de hidtidige styringsformer, men at den i stigende grad 

anvendes (4). Denne styringsform afspejler en ny form for autoritet, idet der skabes en anderledes 

relation mellem autoritet og viden, og styringen af subjektet bliver mere subtil og indgribende. 

 

Jeg vil først introducere de tre typiske former for styring af borgere og kommuner, så det bliver 

mere overskueligt hvordan den nye styringsform adskiller sig fra de hidtidige. Staten kan på 

forskellig vis søge at styre kommunerne og borgerne, nemlig henholdsvis via lovgivning, 

økonomiske incitamenter, eller via mere normativt og diskursivt orienterede styringsredskaber. 

Lovgivning har traditionelt fungeret via tvang/magt, det vil sige forbud og sanktioner, mens 

økonomiske incitamenter har handlet om at skabe positive incitamenter i form af tilskud eller 

refusioner til en given handling eller policies. Den tredje styringsform handler om at styre mere 

normativt og diskursivt ved at påvirke kommunens og borgerens forståelses- og mulighedshorisont 

og dermed både værdisæt og handlinger. 

 

En anderledes styringsform er, kort fortalt, en anderledes politisk styringsrationalitet 

(’governmentality’) (5), hvor: 
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‘Governmentality is a way of problematizing life and seeking to act upon it’ (Rose, 1993: 288). Det 

vil sige, at der sker et skift i den måde, som der ageres på i forhold til et politisk problem. Et skift 

som jeg i lighed med den engelske sociolog Nikolas Rose identificerer som en ny kobling mellem 

autoritet og viden, hvor relationen bliver løsere. Det ses bl.a. ved, at kommunen og borgeren eller 

kunden får et valg, idet staten præsenterer et ’fortolkningstilbud’ (6). En måde, hvorpå kommunen 

kan sætte ord på, forstå muligheder og præsentere handlingsanvisninger indenfor en given 

forståelses- og mulighedshorisont.    

 

På hjemmehjælper-feltet sker der i perioden 1943-95 en bevægelse fra at styre via lovgivning og 

økonomiske incitamenter til en mere normativ, diskursiv styring. Det er en anderledes styring, hvor 

styringen er mere subtil og dermed ikke så synlig. Det ses af flere og flere notater, betænkninger og 

rapporter i forhold til lovgivningen. Der sker en kraftig vækst i det juridisk mindre forpligtende 

materiale fra bl.a. Socialstyrelsen og forskellige udvalg. Der styres blandt andet via ‘det gode 

eksempel’, hvor særlige ordninger eller forsøg fremhæves som ‘gode’. Notater, betænkninger og 

rapporter har som formål at give kommunalbestyrelser og forvaltninger gode ideer, idet de kan 

fungere som en slags idékatalog, der giver modtagerne et sprogligt redskab til at tænke og beskrive 

problemstillinger med. Det giver en slags ’sprogets magt’. Det, som også kunne beskrives som at 

være i stand til at tale ’tidens stemme’ og/eller forme ’tidens stemme’. Notater, betænkninger og 

vejledninger kan kun styre i det omfang, at de fungerer som et overbevisende ’fortolkningstilbud’ 

eller som givende et rammende ord til at beskrive den virkelighed, som kommunerne står over for. 

  

På samme tid bevæger diskursen sig tættere på individet ligesom beskrevet af Foucault og hans ide 

om en disciplinerende magt. Det som han også kalder en ‘bio-power’, og som på dansk kan 

betegnes som livs- eller kropsmagt. En ny magtform, som Foucault identificerede via historiske 

studier af galskab, fængselsvæsen og seksualitet (1977; 1978). Det ses også på feltet ved, at både 

udøveren og modtageren af omsorg søges styret i forhold til et normativt og mere begrænsende 

ideal. Udøverens krop og følelser søges styret ved, at den såkaldt ’naturlige’ måde at reagere på i 

bestemte situationer normeres. Det ses blandt andet i følgende citat: 

 

’Hjemmehjælpen kan hjælpe med: at give klienten lejlighed til at tale om sin colostomi. 
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Vise en naturlig, positiv holdning (husk at ansigtsudtryk og bevægelser kan røbe lige så meget som 

ord)’ (Undervisningsvejledning for overgangskursus for hjemmehjælpere, 1977:31)   

 

Her skabes et normativt ideal for hjemmehjælpens adfærd, der handler om at disciplinere selvet, så 

kropslige udtryk som overraskelse og afsky forhindres. Reaktioner, der er tegn på, at et 

civilisationsmæssigt tabu brydes. Der er med andre ord tale om et følelsesmæssigt arbejde (7), som 

hjemmehjælpen forventes at udføre, og som samtidig skal fremstå naturligt. 

 

Ikke kun hjemmehjælpen, men også modtageren søges styret hen imod et bestemt ideal. Nemlig et 

ideal, hvor den ældre skal udvikles i et ’gensidigt udviklende samarbejde’ med hjemmehjælpen. 

Blot og bar væren er altså ikke længere nok. Den ældre skal disciplineres til at være en aktiv, 

uafhængig og selvbestemmende bruger i fællesskabet. En borger, der er så tæt på en normal 

livsudfoldelse som muligt (Dahl, 2000: 253). 

 

Opsummerende ændres styringsformen, da den bliver mere indirekte, diskursiv og karakteriseret 

ved en tilsyneladende større grad af valgfrihed i form af et ’fortolkningstilbud’. På samme tid bliver 

den mere indgribende over for både brugeren og udøveren af omsorg, da den søger at styre tættere 

på krop og følelser i form at et eksplicit, normativt ideal.    

 

En diskursiv tilbagetrækning? 

Jeg vil nu problematisere den entydige udvikling, som jeg hidtil har beskrevet af den politisk-

administrative diskurs på feltet. I slutningen af perioden 1972-80 eksisterede der forskellige måder 

at beskrive omsorgsmodtageren og omsorgsmæssige behov på. Der var en kamp mellem to 

diskurser om at definere omsorgsarbejdet og den, som udfører det. Eksemplet er valgt fra perioden 

1980-95, hvor kampen og modsætningerne mellem de to diskurser bliver meget tydelige. Der var og 

er kamp mellem to diskurser om at definere det politiske problem i diskursen. Mens den ene 

diskurs, det som jeg har kaldt den styrings- og udgiftspolitiske diskurs, har en effektiv 

‘ressourceudnyttelse’ som samlende punkt i diskursen, så har den anden diskurs, ledelses- og 

udviklingsdiskurs, som samlende punkt at skabe ‘udvikling’, vel at mærke både for medarbejderen 

og brugeren. 
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Den hidtidige styrings- og udgiftspolitiske diskurs var i perioden 1980-95 den dominerende diskurs, 

men den udfordres af den anden, nemlig ledelses- og udviklingsdiskurs. Det politiske problem i den 

dominerende diskurs defineres som utilstrækkelig ‘ressourceudnyttelse’. Centrale begreber i den 

styrings- og udgiftsmæssige diskurs er: ‘planlægning’, ‘visitationsproces’, ‘effektivitet’, 

‘budgetbevidsthed’, ‘dækningsgrad’, ‘ressourceoptimering’, ‘standard-glidning’, ‘udgiftspres’, 

‘dekomposition’ og ‘funktioner’ (Dahl, 2000: 250). Modtagerens behov ses som dekomponerbare, 

det vil sige som opsplittelige og dermed som del af en produktionsproces. En proces, hvor bl.a. 

stordriftsfordele kan udnyttes ved specialisering og ‘medproduktion’, hvor ‘medproduktion’ skal 

forstås som identisk med udlicitering. I diskursen artikuleres det som ønskeligt, at dele af den 

velfærdsstatslige produktion, ikke det moralske og finansielle ansvar, flyttes ud af den offentlige 

sektor. 

 

Indenfor den styrings- og udgiftspolitiske diskurs ses ressourcer som optimérbare, behov som 

begrænselige og prioritérbare. Det at prioritere behov forudsætter, at behovene bliver gradueret i 

diskursen. Og det sker også, idet pleje og omsorg prioriteres over rengøring og madlavning. Behov 

og funktioner bliver derfor kodificeret og splittet op, da opfattelsen af behovene var og er, at de er 

enkle opgaver, der kan splittes op og produceres af forskellige personer eller firmaer. Diskursen 

opererer indirekte med et billede af omsorg som værende lig med en industriproduktion. I diskursen 

italesættes modtageren af omsorg som ‘den ældre’, ‘patient’, ‘den syge’ og ’den døende’. 

Begreberne artikulerer et syn på modtagerne som svage personer.  

 

Ledelses- og udviklingsdiskursen udfordrer den hidtil dominerende diskurs. Den søger at redefinere 

det politiske problem til at være et spørgsmål om ledelse og udvikling (Dahl, 2000: 249). Både af 

medarbejderen og brugeren. Centralt i diskursen står: ‘omstilling, udvikling og uddannelse’. 

Udvikling bliver en individuel forpligtelse for både medarbejderen og modtageren. Diskursen 

introducerer to grupper af nye begreber, der dels vedrører det en ledelsesforståelse, dels hentes fra 

en tænkning i analogi til markedet.  

 

Ved en ny ledelsesforståelse forstår jeg, at diskursen beskriver ledelsesrollen på en ny måde. Det vil 

sige at, den italesætter ledelse som et spørgsmål om: ‘kommunikation, ‘arbejdsfællesskab’, 

‘ligeværdighed’, ‘samarbejde’, ‘samarbejdspartnere’, ‘kollektiv hjemmehjælp’, ‘brugere’, 
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‘medarbejdere’. Diskursen henter samtidig begreber fra en analogi til markedet: ‘kontrakt’, ‘tilbud’, 

‘valgmulighed’, ‘leverandører, ‘service’ og ‘aftale’. Samlet udtrykker denne forståelseshorisont en 

rationalitetsform, hvor ledelse sker via medarbejdernes engagement. 

 

Ledelse ses som management af medarbejderens og brugerens ressourcer. Ledelse bliver identisk 

med en konstant udvikling af medarbejdernes og brugerens kvalifikationer i et ‘gensidigt 

udviklende samarbejde’ (Hjemmehjælp til gamle mennesker, 1982: 13) - her forstås både 

medarbejderen og borgeren som samarbejdspartnere. Med hvad er udvikling så? Det giver diskursen 

ikke et svar på, da ’udvikling’ i diskursen bliver selvrefererende. Det bliver et gode i sig selv: 

udvikling er godt, da udvikling er godt! 

 

Indenfor denne forståelseshorisont beskrives modtageren af hjælpen som en ’bruger’, der 

ansvarliggøres. Derved italesætter denne diskurs modtagere, der er stærkere end de modtagere, der 

konstrueres i den styrings- og udviklingsorienterede diskurs. Her spiller ledelses- og 

udviklingsdiskursen sammen med selvansvarliggørelses diskursen. En diskurs, hvor objektet 

artikuleres som havende ‘ansvar’ og ‘selvbestemmelse’, og hvor ’brugeren’ har ’pligter’ og 

‘indflydelse’. En ’bruger’ som samtidig forventes at udøve ‘egenomsorg’. 

 

Jeg har opridset to forskellige tendenser på det diskursive terræn i form af både en tilbagetrækning 

og en udvidelse i form af en ny, subtil og mere indgribende styringsform. Desuden har jeg søgt at 

eksemplificere konsekvenser af to forskellige italesættelser af det politiske problem, modtageren og 

de omsorgsmæssige behov. To diskurser, der kæmper om magten til at definere virkeligheden. En af 

de to diskurser, nemlig den ledelses- og udviklingsorienterede diskurs, kan tolkes som en diskursiv 

udvidelse af reguleringsobjektet. Den går nemlig tættere på medarbejderen og borgeren, idet den 

søger at styre via engagement og dermed følelser. Kroppen forstås ikke som en grænse.   

 

Nu vil jeg gå over til at diskutere hvorvidt de to ovenfor beskrevne tendenser af henholdsvis en 

diskursiv tilbagetrækning og en ny styringsform virkelig er den mest plausible fortolkning af den 

diskursive virkelighed. Det sker ved at problematisere begge tendenser og rejse spørgsmålet om de 

to tendenser hver især er ambivalente. 
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Nye ambivalenser? 

Jeg vil nu diskutere de to overordnede udviklingstendenser, som jeg hidtil har skitseret. Jeg vil 

problematisere, hvorvidt jeg har analyseret det empiriske materiale korrekt. Først vil jeg diskutere 

om der er sket en diskursiv tilbagetrækning, som jeg allerede har problematiseret i min analyse af 

den ledelses- og udviklingsorienterede diskurs.  

 

I denne diskussion vil jeg beskrive to indikatorer, nemlig det historisk skiftende billede af 

omsorgsmodtageren og de italesatte behov i den politisk-administrative diskurs. Det vil sige, 

hvordan omsorgsdiskursen og billedet af omsorgsmodtageren ændrer sig på feltet. Hvordan skifter 

italesættelserne i denne styringsdiskurs? Hvordan artikulerer ministerielle embedsmænd, politikere 

og eksperter modtageren i forskellige historiske epoker? Denne udvikling ses i forenklet form af 

figur 1. 

 

I perioden 1968-1995 bliver gruppen af modtagere italesat bredere, mere differentieret 

(‘indvandrerfamilier’, ‘brugere’ og ‘handicappede’) og tungere (‘patienter’, ‘udskrevne patienter’, 

‘terminalpatienter’ og ‘personer med psykiske problemer og lidelser’). Der artikuleres en bredere 

gruppe som mål for regulering, hvorfor velfærdsstatens artikukulerede ansvar bliver større. Det sker 

en diskursiv udvidelse. Samtidig har hjemmehjælpen overtaget opgaver fra bl.a. den statslige 

psykiatri, hvorfor gruppen af modtagere italesættes bredere. Diskursen reartikulerer derfor, hvem og 

hvad, der kan modtages. Denne udvidelse hænger naturligvis også sammen med, at området har 

været udsat for en decentralisering i den beskrevne periode. Betingelserne for styring ændres, da 

staten som påvist ændrer sin styring fra hovedsagelig at være baseret på en direkte form via 

lovgivning til en mere indirekte styringsform via et forsøg på at forme forståelses- og 

mulighedshorisonten. 

 



 12 

Figur 1: 

Omsorgsbilleder i perioden 1943-95: 

 

 Mål sprogbrug   behov 

1943-54:  ‘afhjælpe nød’ ‘gamle’,’ svagelige gamle’,  ‘husligt Arbejde’,  

  ‘syge enligtstillede personer’ ‘Forstaalse’ 

  ‘Hjem...i forfald’ 

 

1954-68:  afhjælpe ‘ensom-   ‘ret enkle tjeneste- 

hedsfølelse’  ‘ældre’, hjemmeboende ældre’ ydelser’, ‘kontaktbehov’ 

  ‘gamle’   ‘vejledning’, ‘udfylde 

     tilværelsen’ 

 

1968-72: skabe ‘trivsel’ ‘ældre’, ‘pensionister’, ‘borgere’ ‘aktivering’, ‘vedligeholdel- 

  ‘personer’   sestræning’, ‘modvirke... 

     forfald’, ‘mangeartede alder- 

     domsproblemer’ 

 

1972-80: skabe ‘udvikling’ ‘ældre’, ‘pensionister’, ‘klienter’ ‘meningsfyldt 

tilværelse’ 

  ‘folkepensionister’, ‘svagelige’ ‘forebyggelse’, ‘optræning’ 

  ‘handicappede’, ‘svage familier’ ‘prioritering’ 

 

1980-95: ‘normal livsud- ‘døende, ‘terminalpatienter’,  ‘livskvalitet’, ‘udvikling’ 

foldelse’  ‘udskrevne patienter’, ‘handicappede’, ‘individuelle behov’, ‘personlig 

 ‘brugere’, ‘borgere’, ‘patienter’ pleje’, ‘praktisk bistand’, 

‘personer med psykiske problemer’, ‘tryghed’, ‘respekt’, ‘udøve 

‘indvandrerfamilier’  egenomsorg’ 

 

Ud over reartikulationen til en bredere, mere differentieret og tungere gruppe af ’brugere’ er den 

generelle udvikling i omsorgsidealet, at der beskrives mere abstrakte, diffuse mål og mere 
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personlige behov. Der italesættes nye behov, der på en måde er mere indgribende. Det ses blandt 

andet i udskiftningen af begreber som ‘aktivering’ og ‘vedligeholdelsestræning’ med 

‘forebyggelse’ og ‘tryghed’. Eksempelvis forudsætter forebyggelse det, som de danske 

idéhistorikere Lars Henrik Schmidt og Jens-Erik Kristensen har benævnt ‘det kliniske blik’ i 

form af overvågning (Schmidt og Kristensen, 1988:1). Det kliniske blik indebærer et blik for det 

afvigende, det som forventes at udvikle sig anderledes end det, der er vedtaget som det 

‘normale’. Der sker et skift fra nogle ambitiøse, forholdsvis diffuse behov til nogle mere 

administrerbare som eksempelvis ’optræning’ og ’forebyggelse’. Det vil sige en tilbagetrækning 

af statens ansvar til behov, der er nemmere at beskrive og styre.  

 

For det andet vil jeg diskutere tesen om en anderledes og mere indgribende form for styring. På 

samme tid, som der er en generel bevægelse i retning af en diskursiv, normativ og mere subtil 

styring af kommunerne, medarbejderen og borgeren, kan der også i den nyere diskurs identificeres 

et nyt fokus på ‘rettigheder’. Disse nye ord introduceres i diskursen som eksempelvis ‘brugere’ og 

‘borgere’ og vedrører i den forstand kun modtagerne af hjælpen. Der sker en eksplosion af ord på 

dette område, og samtidig italesættes der et behov for et vist minimumsniveau via en 

rettighedsterminologi. Her kan heller ikke identificeres en entydig udvikling, men snarere en 

ambivalent udvikling. Rettigheder artikuleres i form af minimumsrettigheder, det vil sige i form af 

bestemte, prioriterede behov, da nogle behov defineres ud af den statslige sfære og dermed ikke 

længere forstås i diskursen som et statsligt ansvar. De udgrænsede behov italesættes som ‘service’, 

det vil sige som forskellig fra ‘behandling’ og ‘pleje’ (Rapport fra arbejdsgruppen om 

minimumsrettigheder og kriterier for evt. ankeadgang for tildeling til hjemmehjælp, 1994) 

 

Hvilke rettigheder er der tale om? Diskursen artikulerer rettigheder omkring tildeling af 

hjemmehjælp, udmåling af dens omfang og sagsbehandlingstid med hensyn til forespørgsel og klage 

i form af maksimale ventetider. Denne udvikling kan tolkes på flere måder. Enten som en 

tilbagevenden til en såkaldt oprindelig styringsform, det vil sige styring via lovgivning og 

rettigheder, eller som en modstandsdiskurs i forhold til den dominerende diskurs. Jeg formoder, at 

der her er tale om en art modstandsdiskurs, hvor diskursens talere former diskursen som en reaktion 

på den modstand som de muligvis oplever. Men det er svært at afgøre med mit metodiske 
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udgangspunkt i diskursen ’ovenfra’, da jeg dermed ikke sigter efter at forklare hvorfor diskursen 

ændrer sig. 

 

Opsummerende må den identificerede diskursive tilbagetrækning modificeres af den samtidige 

udvidelse af de artikulerede modtagere. På den anden side ændrer diskursen sig fra ’den store 

omsorg’ til ’den lille omsorg’ hvor målene artikuleres mindre ambitiøst og mere administrérbart. 

Samtidig må ændringen af styringsformen og dens mere indgribende karakter over for ’borgeren’ i 

form af en forventning om dennes ’udvikling’ sammenholdes med omsorgsdiskursens øgede 

artikulation af rettigheder. Rettigheder, der ikke vedrører begrænsninger på diskursens måde at 

gennemtrænge og styre modtageren på i forhold til et bestemt omsorgsideal, men kun vedrører 

’borgerens’ rettigheder i forhold til velfærdsstaten og hans/hendes berettigede forventninger. 

 

Perspektivering 

Jeg vil nu vende mig til en diskussion af nogle af konsekvenserne af den diskursive udvikling ud fra 

min position. Min position er i et vist omfang formet af tid og rum, men den er også formet af mit 

omsorgsmæssige perspektiv. Det vil sige et perspektiv, hvor jeg er bekymret for hvad ’magtens 

sprog’ gør ved vores fælles virkelighed, herunder vores syn på omsorg.  

 

En diskussion af konsekvenserne af den beskrevne udvikling i diskurserne indebærer, at jeg 

bevæger mig ud over min egen approach. Konsekvenser må handle om diskursive effekter som jeg 

ikke decideret har undersøgt, nemlig ’sprogets magt’ til at sætte sig igennem. Det vil sige, hvad 

diskursen/ordene gør ved os, eksempelvis hvad den øgede brug af begrebet ‘egenomsorg’ gør ved 

os. Således har de følgende overvejelser mere karakter af spekulation.  

 

Mine overvejelser omkring den øgede brug af begrebet ’egenomsorg’ vedrører, hvorvidt begrebet er 

udtryk for en realitet eller snarere er udtryk for en ønsketænkning? Problemerne opstår, hvis 

’egenomsorg’ snarere er udtryk for styringsdiskursens ønsketænkning end en realitet. Hvad sker der 

med de brugere eller patienter i eget hjem, der ikke magter at blive opdraget til ’egenomsorg’? Som 

eksempelvis den ældre kvinde, der møjsommeligt godt kan klare ’personlig hygiejne’, men derefter 

er så træt, at hun ikke magter noget andet resten af dagen. Og derfor opgiver sin ’personlige 

hygiejne’ - er det så hendes eget problem? Og i givet fald er det så udtryk for et omsorgssvigt? 



 15 

 

En anden overvejelse vedrører den øgede gennemslagskraft af en ledelses- og udviklingsdiskurs, og 

hvilke konsekvenser, det har. Et øget fokus på ’udvikling’ kan omvendt betyde dårligere omsorg i 

nogle perioder. Hvis alle er optaget af at udvikle sig på kurser og ved videre uddannelse, hvad sker 

der så med omsorgen under dette fravær? I sin yderste konsekvens kan det betyde ansvars-

forflygtigelse og en øget diskontinuitet i omsorgen, det vil sige, at den ældres hjemmehjælp 

muligvis vil skifte person mere end i dag. Og hvilke konsekvenser har en øget prioritering af de 

mere udviklingsorienterede opgaver i forhold til de mere kontinuerlige, nødvendige opgaver som 

eksempelvis personlig hygiejne og rengøring? 
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Noter: 

(1) Udviklingen fra ’den store omsorg’ til ’den lille omsorg’ rummer ikke en normativ vurdering af, 

om den diskursive udvikling giver en bedre eller dårligere omsorg. For en eksplicitering af et 

normativt ideal for omsorg i velfærdsstatlige institutioner se venligst min artikel: ’A Perceptive 

and Reflective State?’ (Dahl, under udgivelse) 

(2) For en oversigt over det diskursive terræn i perioden 1968-72 se enten kapitel 7 eller det 

genealogiske træ i kapitel 10 i min afhandling (Dahl, 2000) 

(3) ‘Omsorgsarbejde’ er et begreb, som den norske sociolog Kari Wærness har skabt (1982). Hun 

definerer det på følgende måde: ‘...omsorgen for de av samfunnets medlemmer som etter allment 

aksepterede samfunnsnormer ikke er selvhjulpne (1982: 21). Omsorgsarbejde afgrænses altså i 

forhold til, hvad modtageren kan eller ikke kan. Omsorgsarbejde anskuer Wærness som en 

relation, der indebærer et ansvar og en forpligtethed fra omsorgsudøverens side, der rækker ud 

over øjeblikket. 

(4)  Der er sandsynligvis en vis sammenhæng med at hjemmehjælpen decentraliseres, det vil sige, at 

det bliver kommunernes ansvar, og at styringsformen ændres.  

(5) Her anvender jeg i flæng begrebet ‘politisk styringsrationalitet’ som synonymt med 

‘regeringsmentalitet’ (Rose, 1993: 288) og ‘regering rationalitet’ (Greve, 1995:61). Begrebet 

‘politisk styringsrationalitet’ stammer fra den danske sociolog Palle Rasmussen (1992). 

(6) Begrebet ’fortolkningstilbud’ har jeg lånt af Dorte Petersen fra LPF, Handelshøjskolen i 

København. 
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(7) Et følelsesmæssigt arbejde er et begreb, der stammer fra den amerikanske sociolog Arlie R. 

Hochschild (1983). Et følelsesmæssigt arbejde indebærer, at krop og bevidsthed samarbejder, 

hvorved følelsesmæssige udtryk kan kontrolleres og dermed kan den, der udfører dette arbejde, 

søge at skabe en bestemt stemning eller et bestemt udtryk. Ligesom eksempelvis når vi søger at 

berolige os selv midt i forelskelsens hektiske begyndelsesfase, eller når vi søger at styre vores 

følelser for ikke at blive nedtrykte. Det følelsesmæssige arbejde er en kompetence, der samtidig 

kan udnyttes af en arbejdsgiver inden for det som bredt kan karakteriseres som serviceerhverv.  
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