
 

 

Karoliina Hukkanen och Pija Niemi 

Socionomprogram med inriktning äldre 240 hp, Institutionen för socialt arbete, 

Ersta Sköndal högskola 

Vetenskapsteori och metod, examensarbete 20 hp, SÄ 62, VT 2011 

Grundnivå  

Handledare: Anna Whitaker 

Examinator: Bengt Börjeson 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är trassligt, det är svårt med psykiska problem, det är ju det” 

- att bedöma behov för äldre med psykisk funktionsnedsättning 

 

”It´s messy, it´s difficult with mental health problems, it sure is” 

- assessing needs for elder with psychiatric disabilities 



 

 



 

 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har organiserats utifrån en 65-årsgräns vilket innebär att alla människor som är 

över 65 år och som är i behov av samhällets sociala omsorg tillhör äldreomsorgen. Syftet med 

vår uppsats är att öka kunskapen om biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Stockholm 

för personer som har psykisk funktionsnedsättning.  

 Vi har intervjuat tio biståndshandläggare i Stockholm, metoden hade en induktiv ansats. Vi 

gjorde en perspektivanalys och använde oss av begreppen handlingsutrymme, normalitet och 

ålderism. 

 Vårt resultat stödjer den bild som forskningen visar, biståndshandläggningen är en 

normativ praktik som utgår från en schablonartad och stereotyp bild av den äldre och äldres 

behov. Äldre med psykisk funktionsnedsättning blir inom biståndshandläggningen en 

avvikelse som därmed inte passar in i mallen. De äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

kommer inte i kontakt med de insatser som yngre i samma situation har tillgång till. Vi menar 

alltså att 65-årsgränsen är ett tecken på hur äldreomsorgens organisering präglas av 

institutionell ålderism. 

 

Nyckelord  

Biståndshandläggning, äldre, psykisk funktionsnedsättning, handlingsutrymme, normalitet, 

ålderism 

  

 

 

 

 



 

 

Förord  

Vem ska bedöma en annan människas grundbehov? Och hur kan vi mäta dess levnadsnivås 

skälighet? 

 

Först och främst ett varmt tack till våra informanter som delat med sig av sin tid och sina 

erfarenheter, utan er hade just den här uppsatsen inte blivit skriven. Även om våra slutsatser 

kan tyckas hårda vill vi inte att någon skugga ska falla över er, att ni arbetar med omtanke för 

de äldre ni möter var uppenbart i alla intervjuer. Vi vill också tacka vår fantastiska handledare 

Anna Whitaker för stort stöd. Ett krävande och roligt arbete är nu till ända, halleluja! 

 

Karoliina Hukkanen och Pija Niemi, 31 maj 2011
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1. Inledning 

Studier visar att cirka 25 % av befolkningen som är 65 år eller äldre kan anses ha psykisk 

ohälsa i sådan grad att någon form av insats behövs (Ljungdahl & Wånell, 2009, s. 16). 

Samtidigt visar forskning på brister gällande insatser för äldre personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. I rapporten Äldre med psykiska funktionshinder – en kartläggning 

2008 framkommer att den 65-årsgräns som finns inom Stockholms stadsdelar blir ett 

organisatoriskt hinder för att kunna ge gruppen äldre med psykiska funktionsnedsättningar rätt 

typ av stöd (a.a., s. 43). I dag erbjuds de kommunala socialpsykiatriska insatserna i de flesta 

kommuner endast personer under 65 år. Detta innebär att när personer som tidigare 

biståndsbedömts inom ramen för funktionsnedsättning fyller 65 flyttas de till äldreomsorgen. 

Personer som drabbas efter 65 års ålder kommer ofta inte alls i kontakt med socialpsykiatriska 

insatser utan är äldreomsorgens ansvar (a.a., s. 31). Personer som tillhör den personkrets som 

bedöms utifrån Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) får behålla det stöd de 

beviljats före fyllda 65 men har inte rätt till stöd som ansöks efter 65-årsdagen. Efter 65 års 

ålder kan inte heller stödet utökas även om behovet av insatser skulle förändras (a.a., 2008, s. 

20). 

I Stockholms stad svarar äldreomsorgen för myndighetsutövningen för personer som är 65 

år och äldre. Det är då biståndshandläggare på stadsdelarnas beställarenheter som bedömer 

och beslutar om insatser för äldre invånare. I de fall personer haft insatser före fyllda 65 år har 

ärendet vanligen flyttats över från stadsdelens socialpsykiatri (Ljungdahl & Wånell, 2009, s. 

20). Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen utgår från socialtjänstlagen och ska 

tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå med vilket menas att samhällets hjälp ska avse 

vad som direkt behövs för den äldres grundbehov och uppnå en viss kvalitet (Norström & 

Thunved, 2009, s. 85-90). Förutom att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar 

om hjälp har biståndshandläggarna ofta ett stort kostnadsansvar och därmed ett indirekt 

ekonomiskt ansvar. Behovsbedömning handlar därför också om att bedöma och hushålla med 

resurser (Norman & Schön, 2005, s. 9).  

 

Problemformulering 

Handläggning av ärenden om bistånd inom äldreomsorgen är idag reglerad dels genom 

lagstiftning dels genom nationella och lokala riktlinjer. Största andelen ansökningar om 

bistånd handlar om att människor behöver hjälp och stöd med praktiska saker. I Stockholms 

stads Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen 
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(Äldreförvaltningen, 2010) står under rubriken 6:7 (Äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar) ”det är därför viktigt att som biståndshandläggare kunna göra en 

individuell bedömning av den enskildes behov för att besluta om de insatser som är mest 

lämpliga”. Vad innebär det? Hur görs bedömningen om insatser och vilka insatser handlar det 

om? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen om biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Stockholm för 

personer som har psykiska funktionsnedsättningar. 

 Hur biståndsbedöms ärenden med äldre personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar? 

 Skiljer sig bedömningen av ärenden för äldre personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar ifrån de utan? På vilket sätt? 

 Vilka erfarenheter har biståndshandläggare av bedömning av ärenden med äldre 

personer som har psykiska funktionsnedsättningar? 

 

Uppsatsens disposition och ansvarsfördelning  

Uppsatsens disposition har kommit till dels genom riktlinjer från studieguiden och dels genom 

att se hur tidigare uppsatsförfattare valt att disponera utrymmet. Utifrån detta har vi skapat en 

disposition som vi tror passar vår uppsats. 

Uppsatsen är ett resultat av samarbete. Syfte, frågeställningar och datainsamling med 

utformande av intervjuguide har skett helt i samförstånd, genom diskussioner och gemensam 

bearbetning. Resultatframställning och analys är följd av en gemensam process.  

Rent konkret är vi ansvariga för olika delar. Karoliina har övergripande ansvar för 

inledning, bakgrund och tidigare forskning. Pija har haft ansvar för metoddelen. Eftersom 

teori och analys är så tätt hopkopplade har vi båda varit delaktiga i val av teori. Vi ville vara 

pålästa inför de diskussioner som föranledde vår analys och våra slutsatser. Teoridelen har vi 

således skrivit tillsammans. Resultat, analys och slutsatser har vi kommit fram till gemensamt 

i diskussioner. Vi har skrivit på varsitt håll och sedan sammanfogat texterna till en helhet. 
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Bakgrund 

Organisering  

Bakgrunden till organiseringen och uppdelningen innan och efter 65 år, kom i och med 

Ädelreformen 1992 och Psykiatrireformen 1995. Psykiatrireformen förtydligade 

kommunernas ansvar gentemot personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket innebar 

ett ansvar att förbättra levnadsförhållanden och livsvillkor för gruppen. Dessutom 

preciserades i socialtjänstlagen (5 kap 8 §) kommunernas skyldigheter att ”göra sig väl 

förtrogna med levnadsförhållanden för gruppen samt att med uppsökande verksamhet upplysa 

om socialtjänstens verksamhet på dessa områden” (Rosenberg, Dalin & Westin, 2007, s. 7). 

Redan 1992 förflyttades i och med Ädelreformen ansvaret för äldre från landstinget till 

kommunerna. När kommunerna 1995 även fick kostnadsansvar för socialpsykiatriska insatser, 

innebar organiseringen att personer över 65 år som tidigare fått insatser inom ramen för den 

då landstingsdrivna socialpsykiatrin, nu kom att flyttas över till äldreomsorgen (Szebehely, 

2000, s. 172). Psykiatrireformens intention om bättre insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kom alltså att innefatta endast personer under 65 år.  

 

Insatser  

De äldres behov ska bedömas och därefter ska rätt insatser sättas in. De vanligaste insatserna 

som äldreomsorgen i Stockholms stad erbjuder är hemtjänst som innebär service- och 

omvårdnadsinsatser i det egna hemmet, trygghetslarm som ska förvissa den kvarboende om 

att hjälp kan fås av hemtjänsten om det skulle behövas, vård- och omsorgsboende som 

innebär permanent boende med heldygnsomsorg och tillgång till sjuksköterska, 

korttidsboende för tillfällig vistelse på ett vård- och omsorgsboende under kortare period eller 

regelbundet återkommande vistelse på vård- och omsorgsboende för att till exempel avlasta 

anhörig som vårdar den äldre personen i det egna hemmet. Staden erbjuder även profilboende 

(som är en form av vård- och omsorgsboende) för äldre personer med särskilda behov, 

inriktningarna kan vara till exempel särskild sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. 

Dagverksamhet är en insats vars syfte är att ge social samvaro och erbjuda sysselsättning i 

form av aktiviteter (Stockholms stad, 2011). Dagverksamhet finns även med särskild 

inriktning som till exempel mot psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetens syfte är då, 

förutom att erbjuda social gemenskap och aktiviteter, att skapa struktur i vardagen för den 

äldre psykiskt funktionsnedsatta personen (Larsson & Berger, 2007, s. 26). Ledsagning är en 

insats för att hjälpa personer som inte själva kan ta sig till och från sociala och kulturella 
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aktiviteter. Äldreomsorgen kan även bevilja boendestöd enligt socialtjänstlagen, som enligt 

Socialstyrelsen (2011) definieras som ”bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat 

till särskilda målgrupper i eget boende. Bland annat personer med funktionsnedsättningar eller 

missbruksproblem. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att 

utveckla ett normalt vardagsliv”.  

De socialpsykiatriska insatser som Stockholms stad erbjuder personer 18-64 år med 

psykiska funktionsnedsättningar är boendestöd som är en social och praktisk stödinsats vars 

syfte är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både inom och utanför 

hemmet och arbete och sysselsättning som innebär verksamheter med möjlighet till 

arbetsträning och sysselsättning. Socialpsykiatrin erbjuder även personligt ombud som ger 

rådgivning och stöd i kontakter med myndigheter och som hjälper den psykiskt 

funktionsnedsatta att formulera sina behov av vård, stöd och service. Gruppboende är en 

boendeform med egna lägenheter men med gemensamma utrymmen och stödboende är 

boende i egen lägenhet med tillgång till personal (Stockholms stad, 2011).      

Äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar har ofta sammansatta och 

komplicerade vårdbehov. De lider i större utsträckning, utöver sin funktionsnedsättning, av 

somatiska sjukdomar. Gruppens ofta komplexa behov medför att de hamnar mellan olika 

ansvarsområden så som psykiatri, geriatrik, övrig specialistvård och primärvård. Samtidigt är 

det den kommunala äldreomsorgen som ska svara för deras omsorg utifrån den enskildes 

behov (Larsson & Berger, 2007, s. 26).  

   

Tidigare forskning 

En stor del av den forskning som gjorts om psykisk funktionsnedsättning hos äldre faller inom 

det är intresserade av biståndshandläggning inom äldreomsorgen för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har vi främst valt att titta på tidigare forskning avseende 

biståndshandläggning och biståndshandläggares förutsättningar för behovsbedömning 

generellt. medicinvetenskapliga området och belyser äldres ohälsa i en psykiatrisk 

vårdkontext. Eftersom vi Vi har dock funnit några intressanta forskningsrapporter som belyser 

äldre personers psykiska ohälsa. 

 

Äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

En del av den litteratur vi funnit om äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar berör 

även biståndsbedömning för denna grupp eftersom de flesta kommuner i Sverige har en 
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specialiserad biståndsbedömning i form av en beställar- utförarmodell, och äldre personer 

med psykiska funktionsnedsättningar hamnar inom den kommunala äldreomsorgens 

biståndsenheter.  

Samtliga av de rapporter avseende äldre med psykiska funktionsnedsättningar som vi har 

tittat på hävdar att detta är ett eftersatt område (Larsson & Berger, 2007; Ljungdahl & Wånell, 

2009; Socialstyrelsen 2008). Ljungdahl och Wånell (2009) menar att det finns ett 

kunskapsbehov inom äldreomsorgens beställar- och utförarenheter vad gäller äldre personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Behov av insatser skiljer sig för den här gruppen äldre, 

men de insatser som generellt erbjuds är anpassade efter den ”vanliga” äldreomsorgstagaren. 

Författarna betonar samarbetets betydelse och menar att kunskapsöverföring och 

erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer är viktig för att kunna tillgodose de behov av 

stöd som finns hos äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. Samtidigt konstateras 

brister vad gäller samarbete mellan de aktörer som möter denna grupp. Även Socialstyrelsens 

lägesrapport om förekomst, verksamheter och insatser för gruppen visar på behov av att 

utveckla former för samarbete och gemensamt ansvarstagande. Rapporten pekar även på 

behov av att integrera forskning, utbildning och praktik, och att öka kompetensen inom bland 

annat socialtjänsten och äldreomsorgen avseende denna grupp. Behov finns även av att 

utveckla utbudet av boendestöd som insats för personer över 65 år med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2008). Larsson & Berger (2007) menar att äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar har svårt att hävda sig i konkurrensen om resurser gentemot yngre 

psykiskt funktionshindrade. De faller inom äldreomsorgens ansvarsområde där insatserna inte 

är anpassade efter gruppens specifika behov.  

Brunt, Larsson och Rolfner Suvanto (2010) beskriver vårdpersonals stereotypa bilder av 

”den äldre”. ”En kvinna, hon har klänning, går med rullator, hon är snäll och har grått hår”. 

När samma grupp fått redogöra för vem eller vad de tänker på när de hör begreppet psykisk 

sjukdom eller person med psykisk ohälsa säger de ”ung man, psykotisk, kanske också 

våldsam”. Författarna kan alltså konstatera att begreppet äldre med psykisk ohälsa i mångas 

föreställningsvärld innebär motsättningar både vad gäller ålder som kön. Det är svårt för 

många av oss att få ihop bilden av den äldre och den psykiskt sjuke. Äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar missas inom vård och omsorg, ett faktum som beror lika mycket på 

vårdpersonalen som den omständighet att äldre i mindre utsträckning än yngre söker hjälp för 

sina psykiska problem menar författarna. Det handlar också om att den äldre, som har pension 
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som sin försörjning, inte förväntas fungera i samhället och behöver därmed inte heller 

rehabiliteras.  

 

Biståndshandläggningen och behoven 

Tidigare forskning om biståndshandläggning och biståndshandläggarens situation visar på en 

komplex och otydlig yrkesroll (Dunér & Nordström, 2002; Lindelöf & Rönnbäck, 2004, 

2007; Olaison, 2010). Olaison (2010) menar att det kan vara en svår och komplicerad uppgift 

att bedöma behov utifrån lagrum och gemensamma riktlinjer samtidigt som den äldres 

individuella behov ska styra men där de individuella bedömningarna i praktiken begränsas av 

resurser. Även Lindelöf & Rönnbäck (2004) pekar på diskrepansen mellan handläggarnas 

uppgift och den ekonomiska verkligheten. Författarna menar att det finns en skev politisk 

fördelning av resurser som inte svarar mot de krav på individuella behovsbedömningar 

biståndshandläggarna har till uppgift att göra. Att tillhandahålla en budget som inte svarar mot 

behoven är att begränsa biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Detta beskrivs av Dunér 

och Nordström (2002) som ett skendilemma. Författarna menar att det finns två typer av 

dilemman i biståndshandläggares yrkesutövning som kan delas in i äkta dilemman och 

skendilemman. De menar att ett äkta dilemma uppstår när det finns en motsättning mellan 

biståndshandläggares ansvar i förhållande till den äldre medan skendilemman handlar om 

intressemotsättningar för den äldre eller där behov och insatser inte kan kombineras på ett 

tillfredställande sätt på grund av resursbrist. Annan forskning belyser också det problematiska 

av begränsningen i biståndshandläggares faktiska handlingsutrymme. Exempelvis Lindelöf & 

Rönnbäck (2007) menar att behovsbedömningen tenderar att bli insatsstyrd istället för 

behovsstyrd där beslutsfattandet sker inom ett begränsat utrymme. Författarna diskuterar 

handlingsfrihet kontra handlingsförmåga, där handlingsfriheten är det som tillåter 

biståndshandläggaren att fatta beslut efter egna prioriteringar medan handlingsförmågan är 

den faktiska möjligheten att utnyttja handlingsfriheten. Socialtjänstlagen tillskriver formellt 

sett biståndshandläggarna ett stort handlingsutrymme, men som i praktiken inte kan utnyttjas. 

Socialtjänstlagens utformning som en målstyrd ramlag ger handläggaren stort 

handlingsutrymme är en förutsättning för att kunna göra individuella bedömningar utifrån den 

enskildes behov. Men detta gör samtidigt handläggningen mer komplicerad och förutsätter 

handlingsförmåga. I de fall detta sammanfaller har handläggaren alltså autonomi och kan göra 

bedömningar och fatta beslut efter den enskildes behov genom sin handlingsförmåga. Det 

finns två huvudsakliga förklaringsmodeller till den bristande handlingsförmågan hos 



7 

 

biståndshandläggare. Den ena är den otydliga kunskapskärnan som handlar om att den 

teoretiska kunskapsbasen saknas. Att inte kunna förstå och tolka lagstiftningen utifrån dess 

grundläggande värden och undanliggande normativa struktur. Den andra är oklara 

kunskapsgränser, att biståndshandläggarna inte lyckas hävda ett eget kunskapsområde. 

Äldreomsorg är en social praktik men har i realiteten ett starkt vårdperspektiv som påverkar 

handläggarnas agerande. För att helt kunna utnyttja handlingsutrymmet krävs organisatoriska 

förutsättningar för detta. Författarna menar att en förutsättning för att fullt ut kunna använda 

det handlingsutrymme som ges är en stark yrkeskår, en gedigen kunskapsgrund och stark 

integritet. 

 

Den konstruerade äldreomsorgstagaren 

Olaison (2009) skriver i sin avhandling att behovsbedömning kan ses som institutionella 

samtal och en förhandlingsprocess där behov blir sammanvävda i äldreomsorgens diskurs och 

där de äldre kategoriseras till att bli äldreomsorgsmottagare. Hon visar i sin studie att 

bedömningssamtalen med den äldre är individcentrerade men att utredningstexten blir 

formaliserad och standardiserad utifrån riktlinjer och inte alltid återspeglar de behov som 

framkom i bedömningssamtalet.  

Andersson (2007) har gjort en studie där hon intervjuat biståndsbedömare om 

handläggning. Hon har kommit fram till att de, genom att kategorisera de äldre och vad som 

typiskt beskriver deras behov, skapat bilder av de äldre och deras behov utifrån förenklade 

typifieringar. Hon skriver att i den marknadsorienterade äldreomsorgen som strävar efter 

effektivitet och reducerade kostnader räcker det inte att vara i behov eller beroende av omsorg 

för att få hjälp. Biståndet förutsätter också någon sorts värdering och bedömning av hur 

behovet ska tillgodoses. Socialtjänstlagen utgör då ett tolkningsverktyg för 

biståndsbedömarnas prövning och beslut. Andersson menar att bedömningen är särskilt 

intressant med tanke på hur synen på de äldres behov kan tolkas och förstås. 

Forskning konstaterar att det inte alltid är behoven som styr biståndsbedömningarna men 

det finns också skäl att diskutera själva behovsbegreppet. Thorslund & Wånell (2006) menar 

att behov är relativt och kontextbundet. Den äldres behov är centralt i lagstiftningen men det 

är andra faktorer som påverkar ramarna för äldreomsorgen. Om ett behovsrelaterat perspektiv 

ska följas inom äldreomsorgen borde resurstillgången följa de demografiska förändringarna i 

samhället. Istället är det de ekonomiska förutsättningarna som styr och behov blir något som 

kan förhandlas. 
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Även internationell forskning visar på biståndshandläggarens komplexa yrkesroll och 

organiseringens betydelse för den äldre. En brittisk studie om biståndsbedömning av äldres 

behov visar på risker med en alltför formaliserad bedömningsprocess. Biståndsbedömningar 

tenderar att marginalisera eller ignorera den äldre personens kunskaper och insikt om den 

egna situationen. Bedömningar av äldres behov sker utifrån komplexa juridiska och 

organisatoriska ramar och dessutom med givna tidsramar. Det finns samtidigt krav på en ökad 

byråkratisering av socialt arbete. Ett symptom på detta menar författaren är att 

biståndsbedömningarna sker utifrån strikta bedömningsmallar som inte tar hänsyn till den 

äldres kompetens och lämnar litet utrymme för kreativitet och handlingsfrihet. Studien pekar 

på vikten av det mellanmänskliga mötet som involverar den äldre och lämnar utrymme för 

denne att formulera sin egen historia och förståelse för den egna situationen (Richards, 2000). 

Chevannes (2002) hävdar i en studie från USA att behovsbedömning är en social 

konstruktion där den äldre människan får den konstruerade rollen som klient genom att 

matchas mot organisationens olika typer av insatser och tjänster. Studien visar att äldre 

människor identifieras och kategoriseras i två grupper, där den ena gruppen har vårdbehov 

och den andra gruppen har behov av social omsorg. Författaren menar att det finns behov av 

att omorganisera hur behovsprocessen är utformad för att bryta den maktobalans som råder 

och istället få den äldre involverad och delaktig i behovsprocessen. 

   

Organiseringens betydelse 

Forskning hävdar det problematiska med socialtjänstens organisering. Brunt, Larsson och 

Rolfner Suvanto drar slutsatsen att äldreomsorgen har svårt att organisera verksamheter som 

motsvarar behoven hos äldre med psykisk ohälsa. Undantaget gäller vård för demenssjuka, 

kanske därför att sjukdomen är så starkt åldersrelaterad? Enligt socialtjänstlagen ska beviljat 

bistånd baseras på behov och inte på orsaken till behovet. Ändå verkar det som att diagnosen 

styr insatserna till exempel när det kommer till vård- och omsorgsboende. Författarna drar 

slutsatsen att satsningarna inom äldrepolitiken styrs mer av föreställningarna om åldrandet 

eller om psykiska sjukdomar än av de faktiska behoven.  

Rönnbäck (2008) menar att det finns en stor risk inom socialtjänsten för standardisering 

och kategorisering. Detta innebär att den enskilde individen standardiseras som klient och de 

uppgifter om denne som faller utanför enhetens specialiseringsgrad reduceras. 

Kategoriseringen innebär att de standardiserade egenskaperna matchas mot enhetens gränser 

för att hitta en passande administrativ kategori. Rönnbäck menar att äldreomsorgen har behov 
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av gränsdragningar och risken med detta exemplifieras genom en individ över 65 år med 

missbruksproblematik vars problem alltså kan sägas tillhöra flera av socialtjänstens områden. 

Enligt lagen ska socialtjänstens verksamhet utgå från en helhetssyn på individen men det står i 

själva verket i direkt kontrast till hur verksamheten är organiserad. Även Ljungdahl & Wånell 

(2009) menar att den 65-årsgräns som finns inom socialtjänsten inte är en naturlig 

konstruktion. De hävdar att den utgör ett organisatoriskt hinder för att kunna ge gruppen äldre 

med psykiska funktionsnedsättningar rätt typ av stöd. Trots att en insats som till exempel 

boendestöd finns tillgänglig, försvinner den ofta för personer som tidigare haft 

socialpsykiatriska insatser och som i och med 65-årsdagen flyttas till äldreomsorgen. 

Författarna menar att boendestöd inom många av Stockholms stadsdelar ses som en 

socialpsykiatrisk insats för personer under 65 år. Lagstiftningen utgår från individen och 

känner inga åldersgränser men organiseringen tenderar att få större betydelse i bedömningen 

än individens individuella behov. 

   

Sammanfattning av kunskapsläget  

Tidigare forskning visar alltså på ett kunskapsbehov om levnadsvillkor och behov för äldre 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den visar på biståndshandläggares komplexa 

och svåra arbetssituation och att de organisatoriska hinder som finns påverkar både den 

enskilde äldreomsorgstagaren och den yrkesutövande biståndshandläggaren som begränsas i 

sitt handlingsutrymme. Forskning visar också på det viktiga men svåra i att utgå från ett så 

svårdefinierat begrepp som behov. Norman & Schön (2005) konstaterar att 

biståndshandläggare har att hantera en komplicerad verklighet med förväntningar och krav 

från olika håll.  

 

2. Metoder och material 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i vår uppsats. Med det menar vi att vår syn på 

verkligheten präglas av att den är socialt konstruerad. Vi är intresserade av hur dessa 

konstruktioner går till. 

”I social konstruktivism läggs tyngdpunkten på den språkliga sociala interaktionen som 

betingelse för kunskap” skriver Thomassen (2007, s. 205). När vi diskuterar i termer av 

konstruktioner kan det verka som om vi talar om något som egentligen inte finns. 

Konstruktivismens poäng är snarare att allt är beroende av de praktiker som formar dem och 
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att definitioner, begrepp och diskurser, skapar den verklighet vi beskriver. Kunskap skapas 

och reproduceras i ett socialt sammanhang och kan därför inte förändras hur som helst, 

kunskapen är beroende av och underkastad sociala och samhälleliga strukturer (a. a., s. 205-

207). Jönson (2010) beskriver hur socialkonstruktivismens utgångspunkt är att synen på 

verkligheten är en överenskommelse och därmed föremål för ständiga omförhandlingar. Det 

är alltså interaktionen mellan människor och processer i de sociala strukturerna som skapar 

verkligheten och som är intressanta att studera (a. a., s. 17). Mattsson (2010) har förenklat 

förklarat konstruktivismen. Hon skriver ”vi tenderar helt enkelt att se och uppleva det vi 

förväntar oss och vi tenderar att förklara saker och ting med utgångspunkt i det vi redan tror 

oss veta” (a. a., s. 27). Detta, tror vi, är en intressant utgångspunkt när vi närmar oss vår 

empiri. 

 

Forskningsansats och metodval 

Induktion betyder kortfattat att en slutledning dras från det observerade, att en generell 

hypotes skapas ur det enskilda fallet, skriver Sohlberg (2009). Induktionen är därför aldrig 

helt logisk, den kan i en senare observation förändras. Deduktion är tvärtom helt logisk, en 

deduktiv ansats har som mål att ”bevisa” tesen genom empirin (a. a., s. 129-130). Thomassen 

(2007) redogör för det induktiva problemet, även kallat Humes problem. Hon menar att 

omständigheten att induktionen inte är logisk, betonar just att upprepade erfarenheter inte kan 

säga något säkert om sakförhållanden. Thomassen gör gällande att vetenskap är en kritisk 

verksamhet och att inget kan hävdas som sanning (a. a., s. 51-52). Den induktiva ansatsen 

passar alltså bra ur en socialkonstruktivistisk position menar vi. Alvesson och Skjöldberg 

(2008) beskriver den induktiva ansatsen som ett ”riskfyllt språng” mellan samlade 

observationer till en allmän sanning. Svagheten med den induktiva ansatsen, menar de, är att 

den inte kan generera teori utan bara användas till empiriska summeringar (a. a., s. 54-58). 

 Eftersom vi har närmat oss vårt undersökningsområde utan någon färdig hypotes faller vår 

studie in under den induktiva ansatsen. På grund av induktionens svagheter, och att vi har ett 

alltför litet empiriskt underlag, kan vi inte skapa en generell hypotes. Med vår 

socialkonstruktivistiska utgångspunkt är det kanske inte heller intressant för oss att skapa en 

heltäckande teori, en så kallad ”grand theory”. Men vi har ändå försökt att hitta slutsatser och 

förklaringsförsök genom att analysera empirin med hjälp av olika teoretiska 

tolkningsramar. Vårt syfte är att öka kunskapen om fältet, att förstå det från olika perspektiv.  
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Vi har använts oss av kvalitativ forskningsmetod, då vi vill öka kunskapen om men också 

hitta sätt att tolka och förstå biståndshandläggningen av äldre personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Ett överordat mål inom den kvalitativa forskningen, menar Dalen 

(2007), är att få kunskap om det som rör människors sociala verklighet (a. a., s.11). Vi har valt 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. En av de vanligaste metoderna inom 

kvalitativ forskning är intervjuer skriver Backman (2008, s. 59). Dalen (2007) beskriver den 

semistrukturerade intervjun som ett samtal där forskaren bestämt ämnen i förväg. Hon betonar 

arbetet med intervjuguiden och menar att det är viktigt att frågornas teman går i linje med 

studiens problemformulering och frågeställningar (a. a., s.31). Vi ville att intervjuerna skulle 

ha liknade struktur för att kunna jämföra dem med varandra, men vi ville ändå inte vara 

tvungna att strikt följa intervjuguiden ifall något intressant för vår uppsats skulle dyka upp. Vi 

ville också vara flexibla eftersom vi var medvetna om att arbetssätten i de olika stadsdelarna 

eventuellt kunde skilja sig åt.  

 

Litteratursökning 

Inledningsvis i uppsatsarbetet sökte vi ganska ostrukturerat efter litteratur med anknytning till 

vårt uppsatsområde. Vi hittade intressant forskning, mestadels om psykisk ohälsa hos äldre. 

Långt ifrån all litteratur har kommit till användning i det konkreta uppsatsarbetet men har 

ändå fungerat som inspiration och fött nya tankar och uppslag till vidare litteratursökning.   

Efterhand blev våra sökningar mer fokuserade och strukturerade. Med hjälp av sökorden 

biståndshandläggning, äldreomsorg, psykisk funktionsnedsättning och de engelska sökorden 

needs assessment, social work och elder, som vi prövade i olika kombinationer, hittade vi 

intressant forskning på dels området psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning hos 

äldre, dels forskning om biståndsbedömning och biståndshandläggares yrkesroll. Vissa 

kombinationer av sökord gav ett oöverskådligt antal träffar medan andra kombinationer gav 

mycket få eller inga.  

Till en början när vi sökte bland internationell forskning, använde vi oss av sökorden 

psychiatric disabilities eller mental illness, alternativt mental disorders. Men då detta gav 

litteratur övervägande i en medicinsk kontext valde vi att utesluta dessa sökord och enbart 

söka litteratur i det sociala arbetets kontext. För att undvika att få en alldeles för specifik 

internationell litteratur som till exempel studier om vissa etniska minoriteters situation eller 

specifika psykiska sjukdomar har vi tittat på forskning som för en mer teoretisk diskussion om 

biståndsbedömning och behovsprövning. I den svenska litteraturen fanns inte mycket skrivet 
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om biståndshandläggning för just äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar utan vi 

valde att titta på biståndsbedömning och behovsprövning generellt. Vi har begränsat 

sökningarna till utgivningsår efter 2000 för att få aktuell litteratur på området.     

Vi har främst använt oss av databasen Libris, Academic Search Premier, Social Services 

Abstracts och socINDEX men har även fått träffar på Google scholar. Vi har också tittat i 

referenslistor till den forskning vi funnit och på så vis fått idéer och tips till intressanta studier 

med relevans för vårt undersökningsområde.    

 

Intervjuer  

Urval  

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som främsta källa till vår empiri. Vi 

ville intervjua biståndshandläggare för att ta reda på deras erfarenheter om biståndsbedömning 

för gruppen äldre med psykiska funktionsnedsättningar. I den kvalitativa forskningsansatsen 

väljs informanter i syfte att öka förståelse och insikt skriver Backman (2008, s. 59). Dalen 

(2007) diskuterar urvalsprocessen i kvalitativ forskning och menar att det är viktigt att hitta ett 

underlag som varken är för stort eller för litet. Om urvalet är för stort kan genomförandet och 

bearbetningen ta för lång tid, om urvalet är för litet kan det vara svårt att få tillräckligt med 

material till sin analys (a. a., s.54-55). Vi hade ett tydligt syfte med vår studie, vi ville öka 

kunskapen om biståndshandläggning. Vi hade också i vår problemformulering nämnt 

riktlinjerna för Stockholms stad. Det var därför enkelt för oss att rikta in oss på 

biståndshandläggare i Stockholms stadsdelar. Vi behövde inte göra förstudier eller ”spana in 

fältet” som Dalen föreslår studenter (a. a., s. 56). För att komma i kontakt med tänkbara 

informanter valde vi att skicka mejl till enhetscheferna för biståndsenheterna inom 

äldreomsorgen i Stockholms 14 stadsdelar. Vår önskan var att få tag på en eller ett par 

handläggare från ungefär hälften av stadsdelarna. Efter cirka en vecka återkopplade vi genom 

nya mejl och genom att försöka komma fram till dem, som inte besvarat vårt mejl, per telefon. 

En dryg vecka senare hade vi fått tag på tio informanter om ville medverka i vår studie. Tio 

biståndshandläggare från sex stadsdelar tackade ja till att vara med i vår studie, som mest var 

det tre från samma stadsdel. Vi har alltså inte behövt komplettera med ytterligare urval.  

 

Informanterna  

Alla våra informanter är kvinnor, vi har valt att inte problematisera kön eller göra någon 

analys utifrån genus. Vår tolkning är att kön i den här studien är underordnat andra intressanta 
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infallsvinklar. Inte alla intervjupersoner uppgav sin ålder men av dem som gjorde det är den 

yngsta 26 och äldsta 58. Intervjupersonerna har olika lång yrkeserfarenhet bakom sig, en har 

trettiotvå år i yrket och den yngsta har lite mindre än två år i yrket. Många har varit på samma 

arbetsplats under flera år, det gäller både de med lång och kort tid i yrket. Inte alla 

informanter är socionomer, en är beteendevetare och en har gått vård- och omsorgslinjen 

social omsorg med inriktning äldre och funktionshindrade, två har gymnasieutbildning som 

kompletterats med 60 högskolepoäng vilket kvalificerat dem till hemtjänstassistenter, ett yrke 

som idag inte finns utan som idag blivit biståndshandläggare och/eller enhetschef (Lindelöf & 

Rönnebäck, 2007, s. 34). Av de som är socionomer har vissa gått inriktning mot äldre och 

funktionshinder och andra har en generell socionomutbildning bakom sig. 

Informanterna har också andra erfarenheter som kan ha betydelse för 

biståndshandläggning. Flera har jobbat inom hemtjänst, som personlig assistent eller som 

behandlingsassistent, en uppger också chefserfarenhet.  

Våra informanter resonerar kring handläggning och kommer därmed också att prata om de 

enskilda äldre som berörs av handläggningen. De talar om ärenden och fall vilket gör att även 

vi använder dessa ord. För att variera oss och hålla kvar tanken om människorna bakom orden 

använder vi också personer eller äldre med psykisk funktionsnedsättning och hänvisar till den 

här gruppen. 

 

Genomförande  

I den första kontakten var intresset lite blandat, flera visade viss otålighet, vi fick en 

uppfattning av att deras tid gick lite ”till spillo”. Av ett par fick vi indikationer på att de fått 

”uppdrag” att ställa upp från sina respektive chefer i den första kontakten per telefon och mejl 

men i intervjusituationen var alla trevliga, tillmötesgående och samtyckte till deltagande i 

studien. De flesta var också mycket vältaliga och trots någras oro inför intervjun att de inte 

”kunde något” om äldre med psykiska funktionsnedsättningar blev vi varse den fantastiska 

erfarenhet och kunskap som finns. 

 Alla intervjuer utfördes på respektive stadsdelskontor under kontorstid. Den första 

intervjun utfördes av Pija, Karoliina var med och tog anteckningar. De följande utfördes på 

grund av tidsbrist enskilt. Intervjuerna bokades helt enkelt in samtidigt och vi valde att 

utnyttja det faktum att vi var två personer som genomförde studien. 

 Alla intervjuer spelades in på diktafon och transkriberades inom en vecka. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och noggrant men vi valde att utesluta våra egna 
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lyssningsljud eftersom vi inte tolkade dem som avgörande för vad informanterna skulle svara. 

Vi tror att det kanske skulle vara annorlunda med mer känsliga frågeställningar, där 

intervjuaren på ett mer påtagligt sätt påverkar intervjupersonernas svar. Karoliina 

transkriberade sex intervjuer och Pija fyra. Intervjuerna var mellan 13 minuter och 58 minuter 

långa.  

 

Analysprocess 

När transkriberingen var klar hade vi nära hundra sidor text. För att göra dessa överskådliga 

valde vi att skapa fyra tydliga temaområden utifrån intervjuguiden och utifrån de svar vi fått. 

Dessa teman kom vi fram till tillsammans genom diskussion. Vi valde att koda och lyfta fram 

citat ur det transkriberade materialet på varsitt håll. För att processen inte skulle bli så 

tidskrävande och svår plockade vi ut citat från de intervjuer vi genomfört, Karoliina fem och 

Pija fem. Vi sammanställde det kodade materialet i en första omgång till resultatdelen. 

Resultatet gick vi sedan genom tillsammans, vi ”putsade” citaten så de blev mer läsbara och 

tog bort överflödiga ord och ljud. Detta för att göra våra informanter rättvisa. Sedan påbörjade 

vi analysen.  

 Jönson (2010) beskriver en första kodning som ett sätt att sortera materialet och synliggöra 

mönster. Om materialinsamlandet är fokuserat genomfört kommer också kodningsprocessen 

bli mer förutbestämd. Att endast lyfta fram det som verkar intressant är nonchalant mot 

informanter som delat med sig av tid och erfarenhet skriver Jönson. Istället, menar han, att 

efter en första kodning bör undersökarna relatera materialet till andra begrepp eller koder som 

dyker upp. Meningen är att se intressanta samband. De nya kodorden ska relateras till allt 

material för att på det sättet hitta nya samband, nya mönster (a. a., s. 56-59). Vi hade läst 

Jönsons bok inför kodningen och det föll sig ganska naturligt att följa det sätt han förespråkar. 

Eftersom ett examensarbete på grundnivå har begränsat med tid hann vi endast med tre 

kodningar. De första två blev vår resultatdel, först som en sorteringsprocess där vi samlade 

ihop de teman som vi kunde utläsa ur intervjuguiden och empirin. Det andra ledet var att 

relatera vårt resultat till andra kodord, begrepp som vi funnit, och upptäcka nya mönster. Det 

tredje ledet var det som ledde fram till vår analys. Utifrån nya koder som vi tyckte oss se 

”prövade” vi materialet mot våra teorier och tidigare forskning.  

 I vår uppsats har vi använt en perspektivansats. Jönson (2010) beskriver 

perspektivansatsen, eller perspektivanalysen, som ett sätt att studera hur perspektiv är 

uppbyggda och hänger samman. Det som ska studeras är problemperspektiv. Det Jönson 
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menar med problemperspektiv är den mängd förklaringar och resonemang om problemets 

orsaker, omfattning och lösningar. Där ingår också de metaforer och slagord som aktörerna 

använder som illustrationer av problemet (a. a., s. 25-37). Vi har försökt att se på vår empiri 

från olika håll för att få alternativa perspektiv på det problemområde som vi valt att 

undersöka. 

 

Metoddiskussion  

Metodval  

Eftersom vi ville öka kunskapen om biståndshandläggning inom äldreomsorgen för personer 

med psykisk funktionsnedsättning verkade det rimligt att fråga de som arbetar med just det, 

biståndshandläggare. Den induktiva forskningsansatsen med väldigt liten förförståelse och 

inga givna hypoteser pekade mot att semistrukturerade intervjuer var en bra metod för 

materialinsamling. Vi ställde öppna frågor utifrån intervjuguiden och valde mer riktade frågor 

som följdfrågor där vi ansåg det behövdes. Detta gav oss ett material som hade stora likheter 

och som därför gav ett bra jämförelseunderlag i kodningen, när 100 sidor transkriberad text 

skulle tolkas.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått på att mätningen verkligen mäter det som ska mätas medan reliabilitet är 

ett mått på att mätningen skett korrekt (Jönson, 2010, s. 13). Enligt Larsson (2005) är frågan 

om validitet och reliabilitet ett problem inom kvalitativ forskning, eftersom det inte görs 

någon direkt mätning behövs inget mätinstrument och han menar att reliabilitetsfrågan då kan 

vara ganska meningslös. Likaså kan validiteten verka svår att få grepp om i studier med en 

induktiv ansats. Där finns inga begrepp att mäta och det är därmed svårt att diskutera 

validiteten. Det står klart att både reliabilitets- som validitetsfrågorna behöver bedömas 

annorlunda när det kommer till kvalitativ metod. Forskaren inom kvalitativ forskning är både 

mätinstrumentet och uttolkaren av meningen i analysen. För att vinnlägga sig om hög validitet 

i en kvalitativ forskningsstudie bör till exempel intervjufrågorna vara formulerade så att de 

”fångar in” det studien enligt syftet vill ”fånga in”. Det handlar alltså om att visa för läsaren 

att de beskrivningar och analyser av empirin som visas upp är rimliga och tydliga, eller med 

ett annat ord trovärdiga. Reliabiliteten kan ökas genom att till exempel ställa liknande frågor 

under intervjun för att se strukturen i svaren. Ett annat sätt kan vara att olika undersökare 
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transkriberar samma intervju, eller att samma undersökare genomför transkriberingen två 

gånger (a. a., s.115-117).   

  Vi har fått tag på intervjupersoner som har den kunskap vi varit ute efter, urval och 

tillvägagångssätt har vi beskrivit noggrant. Vi bifogar också vår intervjuguide (se bilaga 2) så 

att läsaren kan se om frågorna kan tänkas ”fånga upp” det vi vill ”fånga upp” enligt syftet. 

Utifrån detta sätt att diskutera validiteten tycker vi att den är god. För att öka reliabiliteten har 

vi försökt vara noggranna med beskrivning av studien så att det är uppenbart hur vi har gått 

till väga, hur vi har kodat, tolkat och analyserat vårt material för att tydliggöra hur vi kommit 

fram till våra resultat och slutsatser. Reliabiliteten, kanske vi kan säga, är högre i vissa 

intervjuer och lägre i andra. I några intervjuer har vi haft tid att återkomma till frågor och 

teman och har kunnat se om svaren är konsekventa, i andra, kortare intervjuer, har det varit 

svårare. Eftersom intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats kan vi också spekulera 

över om deras utsagor är tillförlitliga eller anpassade efter det arbetsgivaren vill att de ska 

säga. Intervjuerna, transkriberingen och den första kodningen genomfördes av oss var för sig 

som beskrivits ovan, detta kan sägas minska reliabiliteten i studien. 

 

Generaliserbarhet  

Generaliserbarheten inom kvalitativ forskning brukar ofta benämnas som låg. Detta eftersom 

kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftesbestämda urval vilket gör resultaten 

svåra att generalisera på en större population (Larsson, 2005, s.118). Larsson redogör dock för 

några möjligheter att kunna dra försiktiga generaliseringar ur ett kvalitativt forskningsresultat. 

Han nämner bland annat begreppet extrapolering som innebär att det kan vara möjligt att göra 

försiktiga uttalanden om något okänt område baserat på en studie om liknande förhållanden. 

Att studiens slutsatser sammanfaller med den tidigare forskningen kan alltså öka dess 

möjligheter att säga något mer än bara uttala sig om informanterna erfarenheter.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet rekommenderar skriften ”God forskningssed” när det kommer till etiska 

aspekter på forskning (CODEX, 2011). Fem viktiga ledord i denna är att forskningen ska 

omfattas av ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld (Gustafsson, 

Hermerén, Petersson, 2005, s. 9). Med dessa begrepp menar författarna att vetenskapliga 

arbeten, i högre grad än i resten av samhället, måste präglas av ärlighet och öppenhet för att 

kunna kontrolleras och eventuellt upprepas. I vår metoddel har vi ärligt och noggrant 
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redogjort för forskningsprocessen, vi har försökt strukturera resultat och analys så att det blir 

tydligt för läsaren hur vi har kommit fram till våra slutsatser. Vi har också informerat våra 

intervjupersoner om hur materialet kommer att användas och att inspelningarna respektive 

transkriberingarna kommer att förstöras efter att uppsatsen har examinerats.  

Eftersom vår uppsats skrivs på grundnivå omfattas den inte av Lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor och biologisk material från människor, men 

vi har givetvis ändå valt att ta hänsyn till de etiska överväganden som lagen föreskriver. 

Paragraf 16 och 17 i lagtexten behandlar information och samtycke. De medverkande i en 

forskningsstudie ska få information om studiens övergripande plan, vem som är huvudman, 

studiens syfte och metod samt att informanten närsomhelst kan välja att avsluta sin frivilliga 

medverkan. 

Vi skickade ut informationsbrev (se bilaga 1) som vi bad enhetscheferna vidarebefordra till 

biståndshandläggare som var intresserade av att medverka i studien. I intervjusituationen 

informerade vi informanterna återigen, de som inte hade fått informationsbrevet fick ett i 

handen. En av handläggarna verkade ganska missnöjd med att medverka i studien när vi 

bestämde tid och talades vid på telefon, hon sa att hon var ”utvald” att medverka. När dagen 

för intervjun kom var den motvilliga informanten inte på plats men en annan 

biståndshandläggare stod till förfogande och verkade mycket mer villig att delta i studien.  

Det var svårt att vara helt säkra på om informanterna själva valt att medverka eller om 

deras deltagande var resultat av påtryckning från chefer. Vi undrade lite kring hur det skulle 

kunna påverka studien om någon av informanterna inte själv var motiverad att medverka utan 

blivit beordrad av sin arbetsledare men valde att se informanterna som informerade människor 

och att lita till att deras samtycke baserades på ett självständigt beslut. 

Eftersom vi hittat våra intervjupersoner genom deras chefer och att intervjuerna skett på 

arbetsplatserna kan vi inte garantera anonymitet även om vi givetvis låter informanterna vara 

anonyma i uppsatsen. Vi har valt att inte kalla våra informanter för något, detta för att det inte 

ska kunna gå att härleda citat till en och samma biståndshandläggare och då kunna förstå var 

hon arbetar och kanske till och med vem hon är. Alla citat är alltså helt anonyma, vi kallar 

biståndshandläggarna för informanter, intervjupersoner, personer eller biståndshandläggare 

för att variera oss språkmässigt men inte för att skilja dem åt i studien. Vi kommer också att 

undvika citat som kan härleda vilken stadsdel som informanterna arbetar i.  
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Teoretiska begrepp och resonemang 

Handlingsutrymme 

Det har blivit tydligt för oss i vårt uppsatsarbete att biståndshandläggares yrkesroll påverkas i 

hög grad av deras handlingsutrymme. För representanter för en organisation som 

karakteriseras av mellanmänskliga möten och som utgår från en målrationellt utformad lag, 

socialtjänstlagen, är handlingsutrymmet en förutsättning för själva yrkesutövandet.  

 Lipsky (1980) utgår från att tjänstemän eller byråkrater som i sitt arbete kommer i 

direktkontakt med de människor de har till uppgift att hjälpa, har ett stort handlingsutrymme. 

Han kallar denna yrkesutövning för street level bureaucracy, till svenska översatt 

gräsrotsbyråkrati. Gräsrotsbyråkraternas arbete är för komplicerat för att regleras på central 

nivå och styrs därför av ramlagar som lämnar tolkningsutrymme och utrymme för individuella 

bedömningar (a. a., s. 14-15). Socialtjänstlagens utformning som ramlag utgår från den 

enskilda individen och dess förutsättningar, är ett typexempel på detta. Lipsky menar att varje 

situation och mellanmänskligt möte är unikt och måste därför hanteras på ett unikt sätt. En 

förutsättning för att kunna göra individuella bedömningar är att gräsrotsbyråkraten, i vårt fall 

biståndshandläggaren, ges handlingsutrymme. För att praktiskt kunna agera utifrån 

handlingsutrymmet behövs improvisationsförmåga, som enligt Lipsky erhålls genom 

utbildning och erfarenhet. Det finns ett inbyggt dilemma i att i samma yrkesroll vara både 

medmänniska och organisationsrepresentant (a. a., s. 27-28). 

Människobehandlande organisationer, som till exempel socialtjänsten, bedriver enligt 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) någon typ av moraliskt projekt där varje bedömning 

är ett moraliskt och värdeladdat ställningstagande (a. a., s. 37). Författarna menar att själva 

strävan i socialt arbete är att handla, att göra något. Det målrationella handlandet är medvetet 

och lagstadgat och syftar till att förbättra för klienten eller brukaren. Svensson, Johnsson & 

Laanemets menar liksom Lipsky att improvisationsförmåga är central och bygger på 

erfarenheter, färdigheter och kunskaper. För socialarbetaren gäller det att lära sig att förhålla 

sig till handlingar och möjligheter, för att utifrån en reflexiv förmåga göra unika bedömningar 

i varje enskild situation. Handlingsutrymme innebär möjligheter att välja men påverkas inte 

enbart av den enskilde yrkesutövarens färdigheter utan också utifrån det utrymme som 

organisationen ger. Att ha handlingsutrymme innebär ett ansvar att bedöma rimligheten i de 

valmöjligheter som finns, och i den kompetensen ligger möjligheten att påverka. Författarna 

konstaterar att handlingsutrymmet skapas i samspelet mellan organisationen och professionen 

(a. a., s. 20-24). 
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 Lundquist (1988) har definierat samspelet mellan organisation och profession som 

handlingsfrihet kontra handlingsförmåga, där handlingsfrihet är det som tillåter handläggaren 

att fatta beslut efter egen prioritet och handlingsförmågan är det faktiska utrymmet att utnyttja 

handlingsfriheten. Lundquist menar att stor handlingsförmåga i kombination med stor 

handlingsfrihet ger handläggaren autonomi, medan stor handlingsförmåga i kombination med 

liten handlingsfrihet ger en förprogrammerad praktik. Liten handlingsförmåga men stor 

handlingsfrihet gör i sin tur handläggaren bakbunden medan liten handlingsförmåga i 

kombination med liten handlingsfrihet ger beroende (a. a., s.).  

 

Normalitet i socialt arbete  

”Normaliteten är aldrig homogen” skriver Svensson (2007, s. 19). Hon syftar då till det 

faktum att det inte finns något samhälle där alla människor har samma normer och 

värderingar, det finns alltid avvikelse. Normer är situations- och tidsberoende, i skilda 

sammanhang skapas olika normer. Eftersom det i samhället finns parallella sammanhang och 

kulturer prövas normerna, avvikelsen utmanar normaliteten (a. a., s.19). Meeuwisse (2007) 

redogör för hur kategorier som ”normal” och ”onormal” konstrueras i motsatspar, de går inte 

att förstås utan varandra. Sociala kategorier är relationella begrepp som uppkommer i försök 

att identifiera och sortera människor i olika fack (a. a., s. 35).  

Svensson (2007) beskriver hur socialt arbete handlar om att bistå de som inte har tillgång 

till det som betraktas som normalt. Socialt arbete handlar om att hjälpa människor att ta del av 

det som tillkommer majoriteten (a. a., s. 31-32). Därmed blir biståndshandläggarens arbete en 

normaliseringspraktik, biståndshandläggningen något som strävar mot det normala.  

 

Ålderism  

Ålderism är kanske den mest accepterade formen av fördom som finns. Andersson (2008) 

redogör för Robert Butlers tre aspekter på ålderism, och skiljer på fördomsfulla attityder, 

diskriminerande praxis och vedertagna vanor. De fördomsfulla attityderna, som gäller både de 

äldre, ålderdomen och åldrandet, inbegriper även de äldres bild av sig själva. Diskriminerande 

praxis handlar främst om arbetslivet och vedertagna vanor handlar bland annat om att hålla 

fast vid negativa stereotyper. Ålderism har alltså tre nivåer, för att förstå dess omfattning 

krävs en diskussion om både fördomar, stereotyper och diskriminering (a. a., s. 6-9). Att 

förneka sin ålder, kronologiskt eller inre, är nog den vanligaste reaktionen på ålderism i vårt 

samhälle. Det kan tyckas konstigt att yngre har fördomar och diskriminerar en grupp som de 



20 

 

senare kommer att tillhöra. ”Väl där”, hävdar Andersson, ”blir försvaret oftast en passiv 

anpassning till samhällets normer” (a. a., s. 105).  

I likhet med genus, klass och etnicitet är ålder en social kategorisering som kan ses som en 

indelningsgrund som hjälper till att upprätthålla maktrelationer i samhället. Samtidigt är ålder 

ett komplext fenomen eftersom det kan syfta till olika saker. Det finns till exempel både ålder 

som biologisk förändring, kronologisk ålder och social ålder menar Närvänen (2009). Ålder är 

ett socialt fenomen och en biologisk process vars innebörder definieras socialt och kulturellt. 

Att förstå ålder som grundläggande för socialt ordnande och maktordning måste alltså ses 

kontextuellt. Närvänen beskriver konstruktionen av livsloppet i olika livsfaser som ett sätt att 

relatera åldrar till varandra i termer av status . Vuxenlivsfasen konstrueras i motsatspar med 

andra livsfaser, som framställs som sociala problem. Yngre och äldre ses som tärande medan 

vuxna betraktas som närande. Vuxna är produktiva samhällsmedborgare, barn är potentiella 

produktiva samhällsmedborgare medan äldre är oproduktiva och endast förbrukande. 

Vuxenlivsfasen kan ses som en privilegierad, ideologiskt dominerande livsfas i jämförelse 

med andra. Närvänen hävdar att den klassiska ”ålderstrappan”, där barnet går uppför och där 

den medelålders människan är på toppen för att sedan gå nedför in i ålderdomen, är 

applicerbar som en statustrappa där barnet är på väg uppåt och den äldre nedåt (a. a., s. 18-

25).  

Det har under senare år blivit vanligt att dela upp kategorin ”äldre” på olika sätt. Detta dels 

eftersom gränserna flyttas nedåt, från 50-55 år ökar svårigheter att återgå i arbete efter 

uppehåll till exempel, och dels eftersom vi tenderar att leva längre. I och med vår ökade 

förväntade medellivslängd tillkommer att vi får en längre ålderdom. Bilden som målas upp är 

ofta av pigga och friska äldre. Motbilden, att en längre sjukdomsperiod också ökar, syns inte 

lika ofta. Vanligt är i och med detta att referera till tredje och fjärde åldern. Med den tredje 

åldern åsyftas tiden då personer slutat arbeta, eller åtminstone inte arbetar av nödvändighet, 

och så länge som hon klarar sig i stort sätt själv. Fjärde åldern kallas den period i livet då 

personer är beroende av andra eller åtminstone är mycket skröplig (Andersson, 2008, s. 41-

42).  

Jönson (2009) hävdar att äldreomsorgens organisering beror på svårigheten att behålla 

människovärdet och samtidigt förbereda sig för döden. Han menar att det finns en tendens att 

avhumanisera människor som blir mycket gamla eller inte fullt så gamla men med svåra 

sjukdomar eftersom de då kommer i dödens närhet (a. a., s. 194). Den så kallade fjärde åldern 

(se ovan, förf. anm.) innebär en status som ”snart döda eller nästan döda”(a. a., s. 195). 
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Jönson tolkar avpersonifieringen av äldre i allmänhet som en existentiell problematik. Det 

som ligger bakom är svårigheten att vidmakthålla och/eller erkänna den fullgoda 

personligheten och att samtidigt förbereda sig för en naturlig död. Det är denna svårighet som 

också manifesteras i äldrepolitiken och äldreomsorgen (a. a., s. 196). Jönson menar att det 

inom äldreomsorgen finns en tendens att istället för att erkänna förtrycket mot gruppen äldre 

fokusera på andra hänseenden. Då och då fokuserar media på så kallade vårdskandaler där 

omvårdnadspersonal anklagas för att ha agerat omoraliskt. Personalen försvaras med att de är 

outbildade, har dåligt med resurser eller att det finns organisatoriska brister. Det är alltså 

omsorgspersonalens villkor och ekonomiska aspekter som åsyftas. Kanske ligger det något i 

de förklaringar som ska ge bakgrund till missförhållandena skriver Jönson. Det intressanta är 

dock den totala bristen på diskussion om diskriminering hävdar han (a. a., s. 191). Jönson 

menar att grundantagandet för ålderism är konstruktionen av äldre som annorlunda. Han 

efterfrågar aktörer som kan driva frågan, problemet är att äldre inte är någon sammanhållen 

grupp, det finns inget oss som kan diskrimineras emot. Det är svårt att föra kampen mot 

åldersdiskriminering utan aktörer som är villiga att anta den (a. a., s. 205).  

 

3. Resultat   

”Det är trassligt, det är svårt med psykiska problem, det är ju det” 

Vi har valt ett citat från en av våra informanter som underrubrik till resultatet och som titel till 

uppsatsen. Vi anser att citatet på ett talade sätt illustrerar kärnan av det informanterna berättar 

för oss. 

I presentationen av resultatet har vi valt att först lyfta fram kontaktvägar, hur äldre med 

psykiska funktionsnedsättningar kommer i kontakt med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen, och hur ofta informanterna uppger att de träffar på den här gruppen. Det temat 

kallar vi kontakt och frekvens. Fyra teman har därefter utkristalliserats i materialet, teman som 

vi också efterfrågat i vår intervjuguide. Dessa är insatser/behov, organisering, samarbete och 

den egna kompetensen.  

 

Kontakt och frekvens 

Hur äldre med psykiska funktionshinder kommer i kontakt med socialtjänsten kan variera. 

Vissa har redan kontakt med socialtjänsten och skrivs över från socialpsykiatrin när de fyller 

65 år, andras symtom kommer smygande efter en tid inom äldreomsorgen och det 

framkommer att det inte är endast det fysiska som är problematiskt. Många blir aktualiserade 
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inom äldreomsorgen eftersom de hamnar på sjukhus vilka initierar en vårdplanering innan 

utskrivning. Några biståndshandläggare berättar att de känner igen mediciner som personerna 

äter, eller att personen själv säger vad det är för typ av medicin. Det är vanligt att 

äldreomsorgstagare medicinerar mot depression. En del äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar kommer i kontakt med socialtjänsten när anhöriga eller grannar larmar 

eller när hot om vräkning föreligger.  

 Våra informanter uppger att de träffar på någon från den här gruppen minst en gång varje 

vecka. Statistiskt verkar det handla om cirka 10-20 procent av de äldre våra informanter möter 

som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Gruppen ökar enligt våra 

intervjupersoner, ”jag upplever att det är ett problem som ökar bland våra äldre, jag tycker vi 

möter fler och fler som har psykiska problem, faktiskt”. Vad tror våra informanter att det 

beror på? Någon menar att 40-talisterna är en så stor generation, ett annat skäl som uppges är 

att ädelreformen och psykiatrireformerna har påverkat så att personerna bor kvar hemma. En 

annan blir mer tveksam om det faktiskt stämmer, ”fast det, jag vet inte om det stämmer 

heller… det är nånting som jag tycker mig höra. På arbetsplatsen också, kan ju vara influerad 

av det också. Av det jag hör.” 

 Att informanterna har en väldig spridning i ålder och år i yrket är inte något som märks i 

deras berättelser och kommentarer.  

 

Insatser/Biståndsbehov 

När det kommer till beviljade insatser för gruppen äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

gäller främst de insatser som vanligtvis används inom äldreomsorgen, såsom våra informanter 

beskriver det, trygghetslarm, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Utöver dessa insatser 

talar alla informanter om boendestöd som ett alternativ. Några stadsdelar verkar också ha 

möjlighet att bevilja kontaktpersoner i specifika fall, till exempel för personer som tidigare 

haft kontaktperson beviljad genom socialpsykiatrin. När det kommer till dagverksamhet 

verkar det som om det främst beviljas för personer med demenssjukdom men i vissa fall kan 

social verksamhet också beviljas för personer om har speciella språkbehov. Några 

intervjupersoner berättar att de kringgår ekonomiska ramar för biståndsbedömning genom att 

tipsa om verksamheter som faller utanför biståndshandläggningen. I dessa fall kan personerna 

ansöka om ledsagning för att någon ska följa med och stötta i situationen.  

Informanterna problematiserar de insatser som finns, situationer där hemtjänstens omsorg 

inte når fram beskrivs: 
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Sen finns dom här andra dom här då som kanske har vanföreställningar och är rädda för att bli 

attackerade och tror att dom är avlyssnade och sånt där. Så vad gör man? Hemtjänst som kommer 

dit och lagar mat, det går ju inte. Det går inte med städning heller. Det är där det kan kännas. 

 

Informanten drar slutsatsen ”ja det är ju något som fattas, det är det ju”.  

 En handläggare synliggör en paradox mellan kvarboendeprincipen och aktivering, hon 

menar att det finns risk att människor isoleras och blir ensamma i sina hem när de utöver sin 

psykiska funktionsnedsättning också blir skröpliga äldre. Samtidigt som människor bor kvar 

hemma i större utsträckning drar många kommuner ner på insatser för social samvaro. 

 Två handläggare säger att valfriheten är ensidig, på boendesidan dyker det upp 

profilboenden för olika kategorier medan hemtjänsten inte i samma utsträckning specialiserar 

sig. En önskar sig fler alternativ med hemtjänstgrupper som profilerar sig med speciell 

utbildning och kompetens i bemötandet av personer med psykisk funktionsnedsättning eller 

missbruk och förundras över att så vitt hon vet finns inte detta utbud hos någon av de över 70 

hemtjänstföretagen som arbetar i Stockholm. Den andra handläggaren vill se ett större utbud 

bland boendestödjarna. De arbetar ofta dagtid på vardagar så att den insatsen kanske behöver 

kompletteras av hemtjänst kvällar och helger vilket inte känns bra med tanke på kontinuitet 

som kanske är extra viktig för den här gruppen.  

 Fyra av tio betonar att det alltid handlar om individuella bedömningar när biståndsbehovet 

ska värderas. Samtidigt framkommer det i alla intervjuer att den här gruppen äldre är svår att 

hantera, att hjälpa. Det verkar finnas svårigheter dels att få personerna att acceptera hjälpen 

och dels att hitta rätt form. Informanterna beskriver situationer där hjälpen inte riktigt 

accepteras av klienten och berättar om svårigheter att tillfredsställa personer med speciella 

behov, ”dom får jättemycket erbjudanden, hjälp hemma, korttidsboende, permanent boende. 

Dom vill inte, men kräver ändå jättemycket”. Det kanske främst blir praktisk hjälp, när det 

finns samtalsbehov hänvisar de till landstinget, menar en handläggare. Det kan vara svårt att 

motivera en person att ta emot hjälp trots bedömningen att hjälpen är nödvändig. 

När det kommer till biståndsbedömningen är det flera som återkommer till en tanke om 

någon slags ”normalfall” även om många, som sagt, poängterar att alla bedömningar är 

individuella: 

 

Det är inte den här klassiska pensionären som börjar med trygghetslarm och sen kanske får 

städning… dom har andra typer av behov ju… och det vi har, det är väl ganska, ja, fyrkantigt, vi 

har väl någon slags, ja, att så här ungefär ska äldreomsorgen se ut och dom passar inte alltid in i 

den här fyrkanten… 

 



24 

 

När det gäller de äldre med psykiska funktionsnedsättningar är ärendena extra tidskrävande 

och svåra, eftersom den som söker kanske inte ansökt om bistånd själv. Det är ofta någon 

annan som ansökt i deras ställe vilket komplicerar själva mottagandet av insatsen. Dessa äldre 

”hamnar mellan stolarna” eftersom insatserna inte är anpassade för deras behov.  

Insatser beviljas inte alltid utifrån behov, i flera av våra intervjuer berättar informanterna 

om sitt budgetansvar: 

 

De kanske har andra behov som äldreomsorgen kanske inte riktigt har utrymme för och då 

kanske… ja vårt uppdrag är ju inte bara att ge bistånd utan det är ju också att hålla en budget i 

balans, och där är ju vårt största uppdrag. 

 

Flera av informanterna berättar om ärendedragning, ett sätt att få feedback och hjälp i lite mer 

komplicerade fall: 

 

 Det är väl just att vi får ta upp dom här som vi tycker kanske ska ha boendestöd, att vi tar upp på 

ärendedragningen. Det är dyrare med boendestöd än vad det är med hemtjänst och vi har ju även 

ekonomiskt… alltså, vi ska hålla budget. Samtidigt som vi ska följa socialtjänstlagen och det kan 

ju bli lite så där, ja, man ska se till båda delarna såklart. Självklart ska behovet styra vad vi 

beviljar… men just det tar vi upp då… 

 

Hon uttrycker viss hopplöshet, säger att det är tråkigt och väldigt begränsande att tvingas ta 

hänsyn till budget. Hon önskar hon kunde göra mer. En annan berättar skrattandes om den 

krock hon var med om när hon efter studierna kom ut i arbetslivet men avslutar med en 

reflektion om att de ekonomiska gränserna kanske behövs: 

 

Så när man kom in här på verksamheten så… förstod man ganska snart hur mycket ekonomin 

spelar roll för vissa insatser. Alltså, som politikerna har beslutat, det är ingenting vi själva har 

hittat på. Men det blev en ganska ”krass”, eller å här, ”wow, är det så här det är, shit, whoops” jag 

trodde inte det var så hårt, jag var lite naiv i den tanken men samtidigt förstår jag att om man ger 

allt till alla, det dom önskar och vill ha och alltid har varit van vid så tror jag inte att, alltså pengen 

finns inte, eller också så finns den men på fel platser, eller, jag vet inte. 

 

En av handläggarna berättar att de har en ganska bra budget för tillfället vilket gör att de kan 

bevilja insatser som är lite mer kostsamma. Det fungerar i nuläget men det är tveksamt hur det 

blir i framtiden med tanke på att gruppen till synes ökar. Insatserna präglas av en 

produktivitetstanke ”men sen har ju vi också ett budgettänk här, att varje timme kostar. Så det 

ska verkligen vara behov och att det ska leda till någonting”.  

 

Organisering 

Att äldreomsorgen har hand om alla människor över 65 år som är i behov av hjälp från 

socialtjänsten har vi valt att kalla 65-årsgränsen. Det är själva grunden för hur organiseringen 

är gjord, äldreomsorg betyder helt enkelt social omsorg för de äldre. Detta innebär enligt en 
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av våra intervjupersoner att, ”det blir lite av varje istället för mycket av samma”. Vilka tankar 

som informanterna har kring den här gränsen var en av våra frågor, men vi erfor ganska snart 

att det var ett tema som kom upp redan innan vi efterfrågat det. Biståndshandläggarna 

problematiserade att människor under 65 år får specialiserad hjälp medan de över 65 år inte 

får det. Detta innebär enligt flera av informanterna att äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar inte får den hjälp de behöver, att de hamnar ”mellan stolarna”: 

 

Både inom psykiatrin och missbruksvården så lite släpper man dom när dom är 65, då tänker man 

att då är dom äldre och då tillhör dom äldreomsorgen. Men deras kunskap har inte vi riktigt som 

biståndshandläggare… eller möjlighet att hjälpa, så därför så hamnar dom, ja som det klassiska 

uttrycket, mellan två stolar. Eller faktiskt, att dom hamnar på en stol som inte har alla delar som 

dom behöver, så är det väl. 

 

Att äldreomsorgen inte har möjlighet att på rätt sätt stötta och hjälpa äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar gäller också själva utförandet av insatserna, omvårdnadspersonalen, 

menar en handläggare, ”ja, och det är inte bra (65-årsgränsen, förf. anm.), för att jag tror man 

förlorar på det som äldre person, att vi kanske inte alltid, och speciellt inte de som hjälper, har 

rätt utbildning”. 

 65-årsgränsen innebär, förutom en rent konkret flyttning till en annan enhet med andra 

handläggare, också en annan budget, andra regler och i vissa fall annan lagstiftning. Många av 

våra informanter diskuterar kring insatser och vad som kan beviljas inom vilken enhet: 

  

Ofta har vi lite mer kunskap om vanliga fysiska problem eller… men det här psykiska kanske vi 

inte… det är inte alltid vi… alltså bara man fyller 65 år… nu är du gammal, nu får du inte gå på 

dagverksamhet, nu får du inte ha boendestöd. Ungefär, nu har du fyllt 65 år, nu får du inte behålla 

vissa saker. Och det är det som krockar lite grann med personens vilja också… dom blir ju också 

frustrerade. 

 

Endast en av informanterna talar positivt om 65-årsgränsen, hon säger ”men det är ju 

spännande också att det inte är bara det här vanliga”. Att möta olika människor med olika 

bakgrund, erfarenheter och behov kan vara en utmaning i arbetet. 

Flera problematiserar just 65 år som åldersgräns och syftar till att det fysiska åldrandet 

flyttats uppåt i åldrarna, ”och nu, tänk när man är 65 är man ju rena rama ungdomen. Ja, men 

det är ju så”. Det kan vara ett problem när äldreomsorgen kopplas in för dem som fyller 65 år 

och som tidigare varit aktuella på en annan enhet, människor som är 65 år känner sig ofta inte 

äldre, det gäller att ”inte nämna det där 65 plus… det bli som ett rött skynke för många…”.  

 Den samlade bilden som biståndshandläggarna förmedlar är den där endast de med 

särskilda behov kommer till äldreomsorgen vid 65-års ålder. Vanligtvis är 
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äldreomsorgstagaren över 70 år, ”eller nästan 80, där någonstans, och för boende kanske vi 

pratar någonstans mellan 95 och 105...”.  

 Våra informanter talar ofta om bristen på tid för den här gruppen, ”vi har inte så mycket 

möjligheter för de här personerna som man kanske skulle behöva, man hinner inte, hinner 

tyvärr inte hjälpa dom fullt ut”. Det vanliga ärendet inom äldreomsorgen ska vara fort avklarat 

och uppföljning sker ungefär en gång om året om ingen förändring inträffar: 

 

Vi har, ska ju egentligen handlägga ärenden en gång per år egentligen, i stort sett, och sen det 

akuta som kan komma upp. Och till vårdplanering och lite så där. Men det här är ju personer som 

kan behöva kontakt kanske en gång i månaden. 

 

Informanterna berättar att ärenden där den äldre har en psykisk funktionsnedsättning ofta 

kommer upp på handledning eller ärendedragning på grund av deras komplexitet. 

Äldreomsorgens handläggning verkar ha en hög produktionsfart och några av våra 

intervjupersoner berättar om en önskan att kunna få lägga mer tid på varje ärende, att få arbeta 

med det som de är utbildade till, socialt arbete: 

 

Man har många ärenden och, det ska liksom (visar med handen), chop, chop, chop. Gå jättefort så 

här. Och ibland kan man ju känna att man inte har den här tiden att faktiskt verkligen sätta sig in i 

ett ärende och att det får ta sin tid, att kanske skulle kunna få vara lite mer, att man jobbar lite mer 

med socialt arbete. 

 

 Vi frågar efter någon typ av framtidsvision och får till svar av en annan handläggare:  

 

Då skulle jag tänka att jag hade lite mindre ärenden... och det skulle nog gälla alla pensionärer, ja, 

alla dom vi har. Sen att vi hade lite tid och att kunna följa upp lite oftare, och lite, det här mjuka, 

samtalet också. Att inte alla samtal måste leda till någonting... 

 

En person berättar att hon tar saken i egna händer, för henne är det en bedömning hur mycket 

tid ett ärende får ta: 

 

Nä alltså, det är ju en bedömningsfråga nånstans, vad man anser, finns det ett behov så måste jag 

se till att det funkar nånstans. Då får man väl gå dit med täta intervaller och se, vad har hänt, från 

första gången tills nu, och fortsätta så tills man ser att det faktiskt fungerar. Om det är för att den 

personen verkligen behöver det eller om det är på grund av att jag känner mig otrygg i det, alltså i 

den hjälpen den personen får, det vet jag inte… 

 

Hon resonerar kring vad det är som gör att hon faktiskt väljer att prioritera i vissa fall och 

kommer fram till att ”man vill mycket mer å gör därför det, eller man känner en sorts empati 

för dom här människorna… som inte kräver så mycket, eller, ja, som är hjälplösa”. Hur 

biståndshandläggarna löser tidsbristen verkar variera individuellt och mellan stadsdelarna, 

men vi får uppfattningen att det är något som diskuteras.  
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 Flera av informanterna pratar om en önskad eller en reell omorganisering inom enheten. 

Det de speciellt efterfrågar eller funderar kring är någon typ av specialisering. Ett par av de 

stadsdelar vi besökt har redan en organisation där vissa biståndshandläggare har inriktat sig på 

specialområden. Men även andra biståndshandläggare diskuterar möjligheten att ändra 

organisationen så att äldreomsorgens enhet har olika typer av inriktningar. Ett annat sätt att 

organisera skulle kunna vara att behålla personerna inom sin specialenhet men låta 

äldreomsorgen betala för kostnaderna: 

 

Jag tycker att det kostnadsansvar som, kanske äldreomsorgen kan stå för det… men att man 

behåller ärendet hos dem som har kunskapen om den personen… jag tänker på just dem som har 

haft funktionshinder och varit kända inom handikappomsorgen och så flyttar man över dem. 

 

Ibland verkar det finnas kunskap inom enheten, även om detta mest är slumpmässigt, de 

använder sig av sina kollegors erfarenheter och specialkompetens. Vi tycker oss se ett 

mönster där biståndshandläggarna aldrig upplever sig ensamma om beslut, de tar hjälp från 

gruppen, ”när det är någon med psykiska problem så blir det alltid en diskussion, så är det”. 

Biståndshandläggarna beskriver ärendedragning, ett slags möte där komplicerade och svåra 

ärenden och frågeställningar tas upp med gruppen. Flera av intervjupersonerna återkommer 

till att de inte känner sig ensamma eftersom det hela tiden pågår diskussioner. Både före och 

efter beslutet är taget finns det möjlighet att söka stöd hos sina kollegor, ”och man är ju 

liksom aldrig ensam i ett beslut… känner man att man behöver hjälp eller bara diskutera en 

sak så gör vi det. Och liksom för att fatta rätt beslut”. 

 De flesta stadsdelar vi besökt har regelbundet handledning, andra grupper har själva valt att 

inte ha handledning för tillfället av olika anledningar. De med regelbunden handledning är 

positiva till den:  

 

jag tror att just dom här ärendena ofta är ganska komplexa och nånting som man får arbeta 

intensivt med… man får lägga ner mycket tid, energi på det… det är ofta att man ställs inför 

knepiga situationer… och jag tror att just dom här ärendena är väl dom som det största behovet 

ligger i att få ventilera. Absolut. 

 

De som inte har det säger att handledning är bra i princip men att det för tillfället inte finns 

något behov av det, att de har andra forum där de tar hjälp av varandra. 

Alla informanter säger att de får vidareutbildningar genom arbetsplatsen men inte främst 

om psykiska funktionsnedsättningar, kanske mer om demens och olika andra områden. Några 

är nöjda med mängden och variationen av utbildningar och andra upplever att det är för lite. 

En av biståndshandläggarna problematiserar utbildning som enda förbättring:  

 

dels behöver vi bättre utbildning men vi behöver även ha mer, bättre insatser som är riktade mot 
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dom grupperna. På något sätt, jag kan tycka att äldreomsorg är lite mer att man tänker, det är en 

gammal tant på 90 år som inte kan gå, hon behöver hjälp med att städa och tvätta och handla. 

 

Samarbete  

Arbetet i gruppen av biståndshandläggare på respektive stadsdel lyfts odelat positivt. Alla 

informanter ger en bild av ett arbetsklimat där det är högt i tak och där de kan söka stöd och 

hjälp hos varandra. Vissa av informanterna menar också att det finns en öppenhet i relationen 

till andra enheter inom socialtjänsten medan andra är lite mer osäkra på hur den kontakten 

skulle se ut. En av handläggarna säger sig vara säker på att det finns insatser som används 

inom socialpsykiatrin som är mer riktade och som även skulle behövas inom äldreomsorgen. 

Men hon säger att samarbetet än så länge inte är tillräckligt, det pågår projekt för att öka 

samverkan mellan enheter, men det tar tid. 

 65-årsgränsen diskuteras även när det handlar om samarbete:  

 

Ja det skulle också vara bra att få vara lite mer fri, inte så strikt, kring den här 65-årsgränsen, att 

bara ”så är det och du får ta över det i alla fall”. Titta på behoven och sen komma överrens och så 

vidare… och så… hur ska vi göra på det bästa sätt för personen och ta del av varandras 

erfarenheter… det är väl det… det vore ja kanske lite bättre om man kunde vara flexibel och 

behålla personer även om de fyllt 65 år. 

 

Socialtjänstens övriga enheter är inte alltid intresserade av att hjälpa till med fall som lämnats 

över till äldreomsorgen, ”nej jag tycker man känner sig rätt ensam här. När dom väl har 

kommit till äldreomsorgen så är dom här”. 

Generellt verkar det vara mer nätverksarbete med äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar, flera instanser är inblandade, ”det är mycket mera folk som engagerar 

sig i från sjukhusets sida än när det är en vanlig liten dam som brutit höften, det är enorm 

skillnad”. Det mest speciella för biståndsbedömning av personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är samverkan enligt våra informanter. Samarbetspartners utanför 

socialtjänsten är psykiatriska verksamheter, sluten- och öppenpsykiatri, läkare, 

sjuksköterskor, kontaktpersoner och behandlingsansvariga. Det är också vanligt med 

samverkan med vårdcentralens personal och personal från boendestödet. Ibland kan sekretess 

utgöra ett problem för samverkan. Samtycke måste lämnas för att kunna samarbeta över 

organisationsgränser och kan bli komplicerat i ärenden med väldigt sjuka personer. 

 Personal från psykiatrin eller boendestödet kan vara med vid hembesök. Det kan vara en 

fördel om det är första hembesöket, att personen känner sig med avslappnad och trygg.  
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 Vårdplaneringssituationen beskrivs både positivt och negativt. Flera uppskattar att det är 

engagerad och påläst personal inom psykiatrin men kan problematisera mängden människor 

som är med: 

 

Man blir ofta väldigt många på dom här mötena. Och ja, jag kan tycka att dom är lite mer 

förberedda än om man kommer till ett akutsjukhus och har en vårdplanering. För där kan dom 

kasta in en sköterska, ”läs innantill!” och sen har dom inte träffat patienten. Tyvärr, så. Men här 

kanske dom är lite mer att det är många med som är kring den här personen. Som känner den här 

personen. Så att jag tycker det är, det blir stora möten, med många människor inblandade många 

gånger. 

 

Ett par av intervjupersonerna diskuterar de stora nätverksmötena och vårdplaneringarna och 

menar att det kan vara svårt för den enskilde människan att ta ton och stå för sin åsikt och 

beskriva sina behov i en grupp professionella där kanske endast en eller ett par är kända av 

personen själv. Kanske kan det vara så att just den här gruppen tar särskild skada av denna 

form? Olika professioner kan också ha olika syn på vilka behov en person har, ”det var nästan 

så att vi blev osams med läkarna på vårdplaneringarna” säger en av informanterna.  

 Eftersom biståndshandläggaren inte har någon samordnande funktion kan det ibland vara 

svårt att få överblick: 

 

Så himla mycket (samverkan, förf. anm.) har vi tyvärr inte… det är väl mer den normala 

vårdcentralskontakten vi använder oss av… oftast så ska man kanske ha mer kontakt med 

psykiatrin och så där men… dom här personerna som har mycket mer eller mer omfattande har 

oftast redan någon typ av god man eller förvaltare, och dom har redan en samordnande funktion 

och då är det den som man pratar med. Så då blir ju inte vi får inte hela bilden utan… vi är ju inte 

spindeln i nätet i dom situationerna. 

 

Den stora bristen, det som gör att samverkan och samarbete fungerar dåligt, verkar vara 

bristande helhetssyn men också en otillräcklig förståelse för varandras möjligheter och 

begränsningar. En informant menar att ingen vill ta ansvar för äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar. Flera av våra informanter har en dubbelhet inför samarbete, de säger 

att samarbetet fungerar bra under möten och planeringar men att det däremellan är ganska 

tyst, ”dom (möten och överlämningar, förf. anm.) är bra men sen så försvinner det och… då 

får man ju själv nästan söka upp nån om det är några frågor man har”. De gånger som 

ansvarsfördelningen är tydlig fungerar samarbetet mycket bra, ”när det finns den här psykiska 

problematiken brukar dom vara med och hjälpa till. Vi försöker ta reda på hur vi kan hjälpa, 

kartlägga vilka behov man har och hjälpas åt tillsammans”. 

Intervjupersonerna har många berättelser om hur samarbetet har fungerat dåligt och ibland 

riktigt förödande för enskilda människor. Det är återkommande att de olika instanserna inte är 

intresserade av att se varandras perspektiv. En person säger att hon ”tyckte det var svårt att få 
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stöd från psykiatrin och vårdcentralen, det är som att man skyller ifrån sig”. Många av 

intervjupersonerna upplever en viss påtryckning från andra instanser:  

 

Och är det akuta situationer som uppstår så hänvisar dom till oss. Till och med då, att vi ska hitta 

lösningar. Dom kanske åker in till på s:t Göran, och ibland till socialpsykiatrin i stadsdelen, och ja 

blir hemskickade direkt. Så kontaktar dom oss och tycker att vi ska ta tag i det och sätta in 

insatser… 

 

Vad det egentligen handlar om är det svårt för informanterna att reda ut, ett alternativ är, som 

alltid, den ekonomiska aspekten, ”oftast är det en strid på kniven att dom bara vill lägga över 

på oss”. Vem som ska ta ekonomiskt ansvar är ofta en stötesten när det kommer till 

samverkan med olika verksamheter och organisationer. Motsättningen mellan kommun och 

landsting är klassisk, ”det är ju alltid det att det blir frustrationer mellan kommun och 

landsting, och man slåss, liksom, eller inte slåss, men det blir lite grann så där, tjafs”. 

 Det verkar som om alla instanser vill begränsa sina egna utgifter utan att för den skull 

begränsa den en enskildes möjligheter. De försöker skjuta över ansvaret på en annan instans, 

en av biståndshandläggarna menar att det till syvende och sist är ett politiskt ansvar att se till 

att det finns resurser för människors behov, ”ekonomi… tror jag är en stor del i det hela, 

annars tror jag man skulle gjort mycket mer för vissa grupper, alltså från politikernas sida, att 

man har satsat mer på vissa saker”. En informant diskuterar problemet med att se 

ansvarsfördelningen och de möjligheter och begränsningar som alla inblandade styrs av: 

 

Jag tror att när man sitter där så är man uppe i det som är just då… man tar vara på det som är just 

då men jag tror att man istället behöver också, vid sidan av, titta på helhetsperspektivet, vart går 

gränsen för sjukvården, vart går gränsen för biståndshandläggaren, vad säger lagen? Hur långt 

sträcker sig ert ansvar och vårt ansvar? Vart ska vi mötas? Mer på ett öppet plan, där man skalar av 

alltså, yrkesrollerna lite och har bara möten. 

 

Ibland verkar motsättningen handla om rivalitet, ”men jag tror också att det ligger viss 

yrkesstolthet, att man är ganska stolt över sin utbildning och sin kompetens och man vill 

ogärna bli ifrågasatt…”. En biståndshandläggare och tjänsteman erhåller inte samma höga 

status bland de äldre som vårdpersonalen: 

 

Man märker att läkare och sjuksköterskor har en väldigt, när man pratar med anhöriga och så, så 

har ju dom en väldigt, dom ligger ju här uppe (håller upp handen över huvudet), vi 

biståndshandläggare är ju här nere nånstans… (sänker handen till brösthöjd och skrattar). Om man 

säger vilket stöd man kan få, är min erfarenhet att man lyssnar mer på läkaren och sjuksköterskan 

än man lyssnar på vad vi säger. 
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Den egna kompetensen 

Våra informanter är ganska ödmjuka, de erkänner att de inte har expertkunskaper om gruppen 

äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Flera säger sig ha grundkunskap men, ”sen är det 

väl så här att det aldrig är fel att få bättre kunskaper och påfyllning, det behöver man ju hela 

tiden”. Utbildning får de kontinuerligt genom arbetsplatsen, ”man får påfyllnad på det viset 

och man läser ju och är intresserad så att säga av det men att någon expert är jag ju inte”. En 

informant menar att ”det är ju egentligen mera lagrum och den delen som jag tror att det alltid 

kan var bra att få veta mer om”.  

 Det finns uttryck för osäkerhet över den allmänna kunskapen om den här gruppen, ”alltså, 

dom insatser man ger, är dom rätt, eller behövs dom göras annorlunda?”. Någon funderar över 

organiseringen med utgångspunkt i just kompetensen och menar att specialiserade enheter har 

mer erfarenhet och specifika insatser att bevilja.  

Trots att vi kan höra att informanterna har mängder med erfarenheter och kompetens är det 

som om flera av dem inte vågar känna tillit till sig själva. Det finns väldigt litet förtroende för 

den egna förmågan att hjälp personer på ett önskvärt och bra sätt: 

 

Ibland kan jag tycka att det är lite synd att dom kommer över till oss när det finns ett annat 

problem som är större än det vad ska man säga… fysiska. Det psykiska har vi inte tillräckligt med 

resurser till och då är det väldigt synd att vi har den delen. Eftersom man känner sig otillräcklig i 

det här fallet. Så det skulle vara så tycker jag… att då är man någon annanstans som har den 

kompetensen. 

 

Det verkar svårt för intervjupersonerna att ha ansvaret att kunna hantera alla typer av ärenden 

med professionalitet och kompetens. 

 Det finns till synes en outtalad paradox i hur informanterna förhåller sig till den egna 

kompetensen. Å ena sidan finns en ödmjukhet, ett betonande av osäkerhet kring kompetensen, 

”det blir nästan som att man går in i rollen som någon kurator eller terapeut och man känner 

att det här kan inte jag”. Samtidigt målas en bild av att det finns erfarenhetsbaserad kunskap. 

En informant säger sig ha viss kunskap, kan känna igen beteenden, men har inte kunskap om 

specifika psykiska funktionsnedsättningar. Intervjupersonernas utläggningar om hur de 

hanterat enskilda fall eller hur de känner igen personer med psykiska funktionsnedsättningar 

som vittnar om omfattande kunskap och stor kompetens. Det verkar finnas kunskap och 

kompetens som är införlivad i dem genom erfarenhet och därför inte uttalas som svar på 

frågor utan något lyser igenom i deras berättelser. Till exempel berättar en informant om hur 

hon kommer på alternativa sätt att prata med personer som inte är så meddelsamma för att 

kunna göra en bedömning av biståndsbehov. För en av intervjupersonerna är det inte konstigt 
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med bemötande, det är tvärtom enkelt, ”människa som människa, så att säga”. Någon menar 

att kunskapen finns men att den fyrkantiga organisationen, utformningen och framförallt tiden 

inte finns. 

  Ett par intervjupersoner betonar den otillräckliga kompetensen hos andra aktörer. De 

berättar om felaktiga diagnoser och att psykiska funktionsnedsättningar ibland kan blandas 

ihop med minnesstörningar och klassas som demens helt utan ordentlig utredning. Vilket i sin 

tur kan ge väldiga konsekvenser för den enskilda som kan hamna med fel insatser eller på helt 

fel boende.  

 En av våra avslutande frågor handlade om framtidsvisioner eller önskningar för 

handläggning, vad som behövs för den här gruppen. En av biståndshandläggarna tog chansen 

att lyfta sin egen och sina kollegors professionalitet och yrkesroll vilket faktiskt visar på en 

fantastisk tillit till den egna förmågan och kompetensen: 

 

Jag vill göra den (handläggningen, förf. anm) mycket mer förenklad än vad den är idag. Alltså ta 

bort, för mig känns det inte som om jag behöver, det behövs inte min kunskap eller min 

professionalitet för att bedöma om någon behöver städ och tvätt och inköp, alltså, det vi kallar 

serviceinsatser… eller om någon behöver ett trygghetslarm eller inte, alltså bara dom insatserna. 

Det känns som en onödig, vad ska jag säga… det tar onödigt mycket tid, för man ska skriva, den 

här dokumentationen, det är väl det som tar mycket tid. Det känns som om nån annan kan göra det. 

/…/ och utnyttja vår utbildning på ett annat sätt, det vi faktiskt kan. Egentligen tycker jag inte det 

är socialt arbete att bedöma om någon behöver städ. Om det är dagliga insatser och städ då är det 

väl okej men bara enstaka serviceinsatser … så tycker jag att det är resursslöseri att vi gör det. 

 

 

Analys 

Vårt resultat tog vi fram ur en stor mängd transkriberat material. Vår kodning fortsatte under 

arbetet med resultatet och vi hittade tre nya teman, den normala åldringen, aldrig 

ensam/alltid ensam och organisatorisk och egen vanmakt. Naturligtvis är det inte vattentäta 

skott mellan temana, de går in i varandra, men vi tror att genom att särskilja teman tydliggörs 

också central drag. Utifrån teoretiska utgångspunkter kommer vi försöka förstå vad det är som 

biståndshandläggarna beskriver och därmed öka kunskapen om biståndshandläggning inom 

äldreomsorgen för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Vi hoppas kunna 

besvara frågeställningarna, Hur biståndsbedöms ärenden med äldre personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar? Skiljer sig bedömningen av ärenden för äldre personer som har 

psykiska funktionsnedsättningar ifrån de utan? På vilket sätt? Vilka erfarenheter har 

biståndshandläggare av bedömning av ärenden med äldre personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar? 
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Den normala åldringen 

Den normala äldreomsorgstagaren är en åldring. Det är en person som befinner sig i den 

fjärde åldern (Andersson, 2008), är väldigt omsorgsbehövande och passiv. Den normala 

åldringen är den som står som mall för hur äldreomsorgen organiserats, en avhumaniserande 

väg till döden (Jönson, 2009). Det kan verka märkligt, att biståndshandläggare och andra 

representanter för äldreomsorgen, som själva en dag med stor sannolikhet kommer att tillhöra 

gruppen äldre, reproducerar stereotypa bilder och fortsätter en diskriminering av äldre 

(Andersson, 2008). 

 Äldre med psykisk funktionsnedsättning är en grupp som ökar enligt våra informanter. 

Stämmer detta, eller är det något annat som får dem att säga så? Är det en grupp som blir mer 

och mer uppmärksammad och synlig? När en stereotyp bild konstrueras och vidmakthålls 

innebär detta också att det som finns utanför bilden ignoreras och osynliggörs (Rönnbäck, 

2008). 

Äldreomsorgstagaren är en kvinna som är snäll och rörelsehindrad enligt vårdpersonal i 

Brunt, Larsson och Rolfner Suvantos (2010) studie. Även våra informanter beskriver en 

kvinna när de ska ge stereotypa exempel från sin vardag. Kvinnan är ”en gammal tant på 90 år 

som inte kan gå” eller ”en vanlig liten dam som brutit höften”. Liten, bräcklig och ofarlig, en 

bild som är svår att få ihop med psykisk ohälsa. Kanske är det inte intervjupersonerna som 

själva skapat den stereotypa bilden av åldringen, men den finns där, och de reproducerar den. 

Bilden kommer att påverka både hur behovsbedömningen görs och hur insatserna beviljas och 

utförs.  

 Rönnbäck (2008) resonerar om standardisering och kategorisering inom socialtjänsten. 

Hon menar att när klienter kategoriseras som äldreomsorgstagare medför det att de behov hos 

den enskilde individen som faller utanför normen marginaliseras eller reduceras helt. Det är 

svårt att få ihop bilden av en klient med komplexa behov. Vi tolkar de psykiska 

funktionsnedsättningarna som ett exempel på det som faller utanför ramarna. Äldreomsorgen 

har inte insatser som motsvarar behoven, de försöker tvinga in behov i kategorier som inte 

riktigt passar vilket ger otillfredsställelse hos alla inblandade, både biståndshandläggare, 

utförare och den äldre själv. Äldre med psykiska funktionsnedsättningar har ofta 

komplicerade vårdbehov och trots att äldreomsorgen ska ta emot alla äldre, med olika former 

av behov, är inte praktiken rustad för detta (Larsson & Berger, 2007). Den psykiskt 

funktionsnedsatta äldre svarar inte mot bilden av den normala åldringen. Ärenden där de äldre 

har någon form av psykisk funktionsnedsättning refereras till som annorlunda, någon som de 
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inte har så mycket erfarenhet av. Sociala konstruktioner där människor ska läggas i olika fack 

(Meeuwisse, 2007) går ut på att sortera kategorier i samhället. För de som inte passar in i 

kategorierna kan det få konsekvenser. 

 Forskning visar på att det är svårt att göra individuella bedömningar när 

handlingsutrymmet är litet. Bedömningen har en viss tendens att bli formaliserad och 

insatsbunden. Informanterna beskriver hur de saknar insatser som ska möta de specifika 

behov som denna grupp har. De säger sig tro att socialpsykiatrin har andra, bättre insatser som 

på ett annat sätt kan hjälpa till i vardagen. Det de beskriver handlar egentligen inte om 

kunskap utan ramar och regelverk. De talar om insatser som de vill göra tillgängliga för den 

här gruppen, det handlar inte om att de inte har tillräcklig kunskap. Det verkar som om frasen, 

individuella bedömningar, blivit tom, utan innehåll. Enligt socialtjänstlagen ska bedömning 

och beslut tas utifrån enskilda behov. Individuella beslut är något som också betonas av flera 

av våra informanter. Det behövs inga specifika riktlinjer för gruppen äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar, menar de, eftersom alla personer genomgår en individuell bedömning 

utifrån personliga behov. Flera av våra informanter säger att det inte går att generalisera, det 

är helt individuellt, det handlar om den enskilde personen. Tidigare forskning redogör för hur 

äldreomsorgstagare skapas, behoven som den enskilde förklarar och lyfter fram tolkas i 

bedömningen om och behoven blir förhandlingsbara (Olaisson, 2009; Thorlund & Wånell, 

2006). Bilden av den äldre och dennes behov blir stereotyp, tvärtemot den ideala tanken om 

individuella bedömningar. Att benämna något som normalt innebär samtidigt att peka ut det 

avvikande. Kategoriseringar har som poäng att just indela fenomen på olika sätt (Närvänen, 

2009; Meeuwisse, 2007). Med stöd av forskningen kan vi alltså tolka informanternas 

betonande av individualitet som ett, mer eller mindre omedvetet, sätt att osynliggöra den 

normerande praktiken. 

 Intervjupersonerna benämner ärenden som är svåra, de talar om insatser som inte passar 

personernas behov och att gruppen inte alltid är så lätt att motivera till insatser. Någon 

berättar om informanter som flyttats från socialpsykiatrin till äldreomsorgen och blir varse att 

de insatser de tidigare beviljats dras in och förändras vilket kan göra dem frustrerade. Det är 

ibland svårt att särskilja svårigheterna från individen. Är det människan som är besvärlig eller 

omständigheterna? Är den normala äldreomsorgstagaren en snäll kvinna (Brunt, Larsson och 

Rolfner Suvanto, 2010) och den äldre med psykiska funktionsnedsättningar något annat? En 

otacksam, besvärlig person?  
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 En informant berättar att hon ibland gör bedömningen att prioritera och göra täta 

uppföljningar i fall där hon är osäker. Hon motiverar det med att hon känner någon slags 

empati och att hon vill hjälpa dem som inte kräver så mycket, de som nästan är hjälplösa. Det 

finns alltså olika typer av marginaliserade äldre med psykiska funktionsnedsättningar, dels de 

som kräver för mycket, som är besvärliga och dels de som inte kräver någonting, som har en 

tendens att försvinna i mängden. Eller kan det vara så att hur den äldre med psykisk 

funktionsnedsättning uppfattas handlar om vilken biståndshandläggare som bedömer 

beteendet? Svensson (2007) hävdar att normaliteten inte är homogen, att normer är situations- 

och tidsberoende. Kan vi då förstå ovanstående informants tolkning av den enskilde personen 

som att antingen hennes egen eller kulturen på arbetsplatsen ger utrymme för alternativa 

tolkningar? Det avvikande skapas i relation till normalitet men hur den avvikande värderas är 

beroende på kontexten. Det finns biståndshandläggare som tycker det är roligt med regelbrott 

och som har ett alternativt sätt att se på de ”onormala”. Inte bara som problem och 

svårigheter. Tolkningen kan också baseras på individens egen erfarenhet. Det som blir tydligt 

är att det är den individuella biståndshandläggarens handlingsförmåga som bestämmer vad 

hon väljer att göra med sin (begränsade) handlingsfrihet (Lundquist, 1988). 

 Det blir besvärligt för oss att separera komplexiteten i ärendet från den enskilde individen. 

Är det ärendet som är svårt eller individen som är det? Vi ställer oss frågan vad det är som är 

så svårt om behoven ska bedömas individuellt. Svårt bör, precis som normalt i förhållande till 

det avvikande, förstås som någots motsats (Närvänen, 2009, Meeuwisse, 2007). Om det finns 

svåra, komplicerade ärenden är de avvikande från de normala, lätta, okomplicerade. De lätta 

ärendena handlar om kvinnan som brutit höften eller hon som är 90 år och börjar med 

trygghetslarm. De svåra passar inte in. Det finns inte tillräckliga insatser, de vill inte ha hjälp 

eller så kräver de att få individuellt anpassade insatser, vilket inte fungerar eftersom alla 

insatser är standardiserade (Rönnbäck, 2008) och bedömningen är insatsstyrd istället för 

behovsstyrd (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

 Viktigt är att se att biståndshandläggarens arbete är en normaliseringspraktik (Svensson, 

2007) vilket innebär att det inte handlar om att tillgodose individuella behov utan att sträva 

efter det normala. Richards (2000) beskriver hur biståndsbedömning tenderar att ignorera den 

äldres egna kunskaper och syn på sina behov. Hon menar att bedömningen sker utifrån mallar 

vilket lämnar litet utrymme för just individuella beslut. Ett exempel på just 

normaliseringspraktiken gav en av våra informanter när hon berättar hur hon tog över ett 

ärende från socialpsykiatrin. Personen hade boendestöd som beviljad insats, men 
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biståndshandläggaren valde bort boendestöd till förmån för hemtjänst eftersom hemmet 

förföll och det inte fungerade. Vi tolkar det hon säger som att det hos henne finns en syn på 

hur det ska fungera, att det ska vara städat och ordning, inte kaos. Kanske har socialpsykiatrin 

och boendestödet andra perspektiv på en ”lyckad” insats? 

 De äldre med psykiska funktionsnedsättningar som får bäst anpassade insatser för sina 

behov är de demenssjuka. Kanske är det för att demens är en åldersrelaterad sjukdom vilket 

gör att äldreomsorgen är förberedd på personer med demenssjukdom (Brunt, Larsson och 

Rolfner Suvanto, 2010). Intervjupersonerna berättar om fall där äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar fått demensdiagnos utan utredning och där utredning senare kunnat 

utesluta demens. De får också utbildning om demens och det verkar som om minnesstörningar 

och kognitiva svikt oftast tolkas som demens i ett initialt skede. Med tanke på forskningen är 

detta inte konstigt utan tvärtom naturligt. Det upprörande är att enskilda människor hamnar i 

kläm och får inte rätt hjälp. Hjälpen baseras på diagnos och orsaken till behovet, inte egentligt 

behov.  

 De mellanmänskliga mötena inom äldreomsorgen effektiviseras och flera informanter 

förmedlar en önskan om att få arbeta mer med socialt arbete, att inte bara vara en 

administrativ tjänsteman utan få avsätta mer tid att möta människorna. Det kan tolkas cyniskt, 

att mindre tid för de enskilda människorna ger större avstånd och förenklar den 

avhumanisering som krävs för att genomföra äldreomsorgens organisering (Jönson, 2009). 

Det kan också förstås som ett civilt motstånd när enskilda biståndshandläggare faktiskt lägger 

mer tid på just fler mellanmänskliga möten.  

 En informant menar att när en person kommer till äldreomsorgen blir de ekonomiska 

ramarna snävare, hon vill att de ska fortsatt tillhöra sin specialiserade enhet istället för att 

lämnas hos äldreomsorgen. Vi tolkar det som att hon är ganska uppgiven över de insatser som 

äldreomsorgen kan ställa upp med, äldre hamnar vid sin pensionering i bakvattnet. När vi 

fyller 65 år är vi inte längre potentiellt närande utan tillhör de som endast tär på samhällets 

resurser (Närvänen, 2009). Satsning görs på de individer som har en teoretisk möjlighet att bli 

produktiva medborgare. Informanterna visar ibland en uppgivenhet inför, det vi tolkar som, 

institutionaliserad ålderism vilken diskriminerar de personer som går i pension och ses som 

”tärande”. Ålderstrappan har onekligen blivit en statustrappa (Närvänen, 2009). Äldre har 

pension som inkomst och förvänts därmed inte fungera i samhället vilket gör att de inte 

behöver rehabiliteras (Brunt, Larsson & Rolfner Suvanto, 2010). Det är outtalat men tangeras 

ofta, att äldre generellt är en oprioriterad grupp. Varje timme som beviljas kostar, och ska 
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därmed leda till någonting. Det finns en tydlig tanke om produktivitet. Men problemet är ju, 

att omsorg inte är produktivt. Hur får vi ihop bilden av det goda samhället som ska garantera 

alla medborgare en skälig levnadsnivå och de utgifter som behövs för en allt större, alltmer 

heterogen grupp vårdkrävande äldre? 

 Den normala äldreomsorgstagaren är oftast mycket gammal och/eller befinner sig i vad 

som skulle benämnas som den fjärde åldern. Det är då kanske inte konstigt att informanterna 

ser deras prognos som negativ. Vanligtvis finns det en viss ”gång” för hur insatserna beviljas, 

till en början med trygghetslarm, sen lite serviceinsatser, sen omvårdnad och till sist en kort 

stund på ett vård- och omsorgsboende tills döden skiljer människan och äldreomsorgen åt. 

Jönson (2009) menar att personer i den fjärde åldern avhumaniseras, ses inte längre som 

individer med en fullgod personlighet. Det är i det ljuset förståeligt att äldre i den tredje åldern 

anses besvärliga och svåra. De tillhör äldreomsorgen och erbjuds därför inte rehabiliterande 

insatser, samtidigt är de alltför pigga och friska för traditionell äldreomsorg. De är mellan 

rehabilitering och palliativ vård. De är i ingenmansland.  

 Enligt Andersson (2008) behöver vi se till tre nivåer när vi diskuterar ålderism. Det handlar 

om fördomar, stereotyper och diskriminering. Inom äldreomsorgen idag kan vi notera både 

stereotyper och fördomar kring hur bilden av den äldre framställs och används. Det är också 

tydligt att människor som fyller 65 år diskrimineras inom socialtjänsten genom att 

organiseringen skapat en administrativ gräns. Denna gräns gör att insatser och hjälp förvägras 

vissa människor endast på grund av deras ålder, ingenting annat.  

 De orsaker som används för att förklara övergrepp och missförhållanden inom 

äldreomsorgen brukar vara omsorgspersonalens villkor eller ekonomiska ramar (Jönson, 

2009). Det är intressant att se att även på tjänstemannanivå återkommer orsaksförklaringarna 

om handlingsutrymme, ekonomiska förutsättningar och organisatoriska möjligheter. Hur det 

kommer sig att ingen vill benämna det som sker inom äldreomsorgen med sitt rätta namn är 

intressant och skrämmande. Kanske är det som Jönson beskriver, en brist på ett oss som gör 

att diskriminering mot äldre kan fortgå. 

 

Aldrig ensam / Alltid ensam 

Det tycks finnas ett stort stöd inom personalgruppen. Det öppna arbetsklimatet, möjligheten 

att alltid fråga en kollega, att ta hjälp av varandras erfarenheter och kunskap skulle utifrån 

Lipskys (1980) teori om handlingsutrymme kunna tolkas som ett sätt att från organisationens 

sida skapa det utrymme som krävs för att utifrån individuella bedömningar fatta beslut om 
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bistånd. Individuell behovsbedömning kräver eftertanke och improvisationsförmåga menar 

Lipsky. Att det inte alltid finns någon organiserad form för denna typ av erfarenhetsutbyte 

utöver ärendedragning, men att det lämnas utrymme för biståndshandläggarna att själva skapa 

sådana forum, skulle kunna ses som ett sätt att uppmuntra improvisationsförmåga. Genom att 

inte skapa alltför strikta former för hur dessa bedömningar görs men ändå skapa utrymme för 

erfarenhetsutbyte och diskussion ger organisationen biståndshandläggarna stort 

handlingsutrymme. Intervjupersonerna är ense om svårigheten att möta äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar och i svårigheten att besluta om insatser som svarar mot deras behov, 

men menar att de aldrig är ensamma i sina beslut. Genom diskussion ges möjlighet att väga 

olika aspekter mot varandra och därefter fatta beslut efter den enskilde äldres behov. Således 

kan handlingsutrymmet för biståndshandläggarna ses som stort.  

 Vi skulle också kunna se det öppna klimatet och den tillåtande atmosfären som uttryck för 

en organisation som inte tar ansvar. En organisation som visserligen är tillåtande men som 

lämnar biståndshandläggarna ensamma att skapa forum för samtal och erfarenhetsutbyte. 

Flera informanter vittnar om de psykiskt funktionsnedsatta äldre personernas behov som 

komplexa, som svåra att möta, svåra att bedöma och svåra att hjälpa. Svåra ärendena tas upp 

på ärendedragningar men mest samtalar biståndshandläggarna med varandra. Trots att 

organisationen har att ansvara för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar och vet 

att det är en komplicerad uppgift finns inte organiserade forum för att hantera just detta. 

Biståndshandläggarna hittar former för att hantera den komplicerade verkligheten på egen 

hand. Handledning finns i flera stadsdelar, men där behandlas olika typer av ärenden, 

biståndshandläggarna har inte enbart psykiskt funktionsnedsatta att förhålla sig till utan även 

äldre med en mängd annan typ av problematik. Äldre är en heterogen grupp som inom 

äldreomsorgen hamnar i en homogen kategori. Äldreomsorgen är således en avspegling av 

samhället i stort, här finns många typer av människor och en mängd olika typer av 

problematik representerad men i praktiken behandlas de utifrån en normativ bild av 

äldreomsorgstagare (Svensson, 2007). 

I de stadsdelar där handledning inte finns är det ingen av informanterna som 

problematiserar detta. Det menar att det är bra som det är, att det öppna arbetsklimatet är fullt 

tillräckligt. De flesta menar att handledning är bra och att det fungerat väl när det funnits på 

arbetsplatsen. En informant säger att handledning är bra för den egna utvecklingen, både 

individuella och professionella. Är handläggarna nöjda utan handledning eller är det så att de 

visar sig svaga i sin yrkesroll om de säger att de behöver den? Det framkommer i flera av 
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intervjuerna att det finns en hög arbetsbelastning, de administrativa uppgifterna kräver mycket 

tid samtidigt som de inte anses finnas tillräckligt med tid för de äldre. Särskilt inte för de med 

psykisk funktionsnedsättning. Behövs inte handledning och organiserad tid för reflektion eller 

är det något som prioriteras bort? Att avsätta tid för den egna utvecklingen när tid inte ens 

finns för att hjälpa dem som biståndshandläggarna har till uppgift att hjälpa. Vem kan kräva 

det? 

Den starka sammanhållningen och stödet i personalgruppen kan tolkas även på andra sätt. 

Flera av intervjupersonerna beskriver att äldreomsorgen blir något som kan tolkas som en 

”dumpningsplats”. Samarbete med andra instanser är dåligt, ibland obefintligt. Denna syn 

stämmer väl överrens med den tidigare forskning som finns på området som menar att 

samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer är viktigt för att möta de behov 

som finns hos äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar, men att detta i dagsläget 

är eftersatt (Ljungdahl & Wånell (2009). Även Socialstyrelsens (2008) rapport visar på vikten 

av gemensamt ansvarstagande för denna grupp. Intervjupersonerna upplever svårigheter i 

samarbetet med andra instanser, de äldre blir biståndshandläggarnas ensamma ansvar trots att 

de anser att samarbete skulle vara nödvändigt. Detta menar vi skapar ett ”vi” och ett ”dem”. 

Inom den egna organisationen håller kollegorna ihop mot en ”yttre fiende” som är ovillig till 

samarbete. Att känna yttre tryck, att vara ytterst ansvarig för dessa äldre, gör att informanterna 

upplever sig ”lämnade” med problemet utan möjligheter att lösa det. Detta menar vi kan skapa 

en frustration som mobiliseras mot andra aktörer utanför den egna organisationens gränser. 

Samarbetsproblemen verkar också finnas inom äldreomsorgens olika enheter.  

Lundquist (1988) vill med begreppen handlingsfrihet och handlingsförmåga visa på 

skillnaden i handlingsutrymme. Begreppen kan diskuteras utifrån biståndsbedömares situation 

där handlingsfriheten är det utrymme som formellt ges biståndshandläggaren. 

Socialtjänstlagen, som ger biståndshandläggarna ramarna för handläggningen, ger stor 

handlingsfrihet (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Det öppna klimatet kan också ses som en 

organisation med ”högt i tak” och som därmed bäddar för stor handlingsfrihet. Men det 

nödvändiga samarbetet fungerar inte tillfredställande, och intervjupersonerna har därmed inte 

tillgång till alla nödvändiga resurser. Handlingsfriheten blir begränsad. Handlingsfrihet i 

kombination med liten handlingsförmåga ger ett begränsat handlingsutrymme (Lundquist, 

1988). Intervjupersonerna talar med samstämmighet, oavsett ålder och år i yrket, om det 

problematiska samarbetet, vilket vi tolkar som en stark identifiering med den egna 

organisationen. Vi menar att den gemensamma bilden av andra instanser som ovilliga till 
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samarbete kan vara en förklaringsgrund till den starka sammanhållningen och upplevelsen av 

att aldrig vara ensam. Detta trots att, eller kanske just för att, intervjupersonerna anser att de 

inte har utrymme att fatta autonoma beslut utifrån den psykiskt funktionsnedsatta äldres 

individuella behov.  

Den enskilde biståndsbedömaren är aldrig ensam i sina beslut utan har stöd av sina 

kollegor, men att flera informanter vittnar om dålig samverkan med andra instanser medför att 

biståndshandläggarna som grupp blir ensamma i sina bedömningar och beslut. Samarbetet är 

nödvändigt men ansvaret ligger hos äldreomsorgen. Ansvaret borde delas hävdar 

intervjupersonerna och får stöd från forskning (Ljungdahl & Wånell, 2009; Socialstyrelsen, 

2008). Lagens utformning ger stort handlingsutrymme och uppmanar till att hitta former för 

att på bästa sätt bedöma behov och besluta om insatser som är de bästa för den enskilda 

individen. Men i realiteten är det organiseringen som styr (Ljungdahl och Wånell, 2009). 

Äldreomsorgen har det yttersta ansvar för äldre personer och lämnas ofta ensamma med det 

ansvaret oberoende av vilka problem den äldre personen har. Det framkommer i intervjuerna 

att det ofta är en stor ansamling av professionella i vårdplaneringsituationen när det handlar 

om just äldre med psykiska funktionsnedättningar men att det saknas en helhetssyn, rollerna 

är otydliga och det finns ingen naturlig ”spindel i nätet”. En intervjuperson konstaterar att när 

de äldre väl kommit till äldreomsorgen så stannar de där. Flera informanter menar att 

expertkunskapen om personer med psykiska funktionsnedsättningar finns inom 

socialpsykiatrin men att den kunskapen oftast inte kommer äldreomsorgen till del. När den 

psykiskt funktionsnedsatta personen fyller 65 år betraktas den som i huvudsak äldre och inte 

psykiskt funktionsnedsatt, och biståndshandläggarna lämnas ensamma att bedöma komplexa 

behov.  

 Flera av informanterna menar ändå att samarbetet med andra instanser ibland fungerar bra, 

till exempel i vårdplaneringssituationer, men att det efter vårdplaneringsmötet blir tyst och att 

det fortsatta samarbetet uteblir. Det verkar som att det finns ett motstånd hos olika instanser 

att ta ansvar för denna grupp av äldre. Intervjupersonerna vittnar om att till exempel 

psykiatrin ibland vill bli av med de äldre patienterna så fort som möjligt. De anses 

färdigbehandlade och lämnas över till äldreomsorgen som i sin tur inte anser sig ha resurser 

att tillgodose deras behov av stöd. Socialstyrelsen (2008) pekar på att stödet för äldre personer 

med psykiska funktionsnedsättningar måste förbättras. Bland annat finns behov av att 

utveckla boendestöd som insats inom äldreomsorgen, något som finns i samtliga stadsdelar 

men som biståndshandläggarna verkar ha dålig kunskap om. I intervjuerna med 
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biståndshandläggarna framkommer det att just boendestöd används väldigt olika i olika 

stadsdelar. Det framkommer att boendestödet också är en dyrare insats än exempelvis 

hemtjänst, som är den vanligast förekommande insatsen inom äldreomsorgen enligt våra 

informanter. Det framkommer att hemtjänst är en insats som oftast beviljas, men att 

boendestöd inte sällan tas upp till diskussion på ärendedragningar. Dyrare insatser verkar vara 

något som särskilt måste motiveras.  

Vi anar en godtycklighet inom äldreomsorgen, det är upp till varje stadsdel att organisera 

sin verksamhet på bästa sätt. En informant konstaterar att det ofta är svårt men att de alltid 

löser svåra situationer för att de måste. Ibland råkar de av en slump finnas personer med 

särskilda kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar, ibland inte. Att en informant menar 

att det är en prioriteringsfråga hur mycket tid de psykiskt funktionsnedsatta äldre ska få ta i 

anspråk kan ses som ett sätt att faktiskt använda den handlingsfrihet som ges. Det gäller att 

använda sin handlingsförmåga. Men det skulle också kunna ses som en slump, att det råkar 

finnas en enskild handläggare som har ett intresse för eller specifik kunskap om denna grupp 

äldre. En annan informant berättar att hon ibland kringgår reglerna genom att söka upp andra 

organisationer eller insatser och informerar de äldre psykiskt funktionsnedsatta om sådant 

som egentligen är utöver hennes ansvarsområde. Är det att ta saken i egna händer och ta sin 

handlingsförmåga i anspråk? Genom att göra det lilla extra och att söka upp andra alternativ 

utanför den egna organisationens gräns för att hitta lösningar, när den kommunala 

äldreomsorgen inte kan bistå kan betraktas som att använda den enligt Lipsky (1980) 

nödvändiga improvisationsförmågan. Eller är det kanske bara att göra det som förväntas av 

henne, om än outtalat? 

  I vissa stadsdelar verkar samarbetet med andra instanser fungera bättre än i andra. Men 

ansvaret ligger hos äldreomsorgen. I slutändan står biståndshandläggarna alltid ensamma i 

sina bedömningar och beslut.  

 

Organisatorisk och egen vanmakt 

En av informanterna ser utmaningen i att möta äldre personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som positiv. Det är något som skiljer sig från det ”vanliga” ärendet. 

Men samtliga problematiserar organiseringen. Flera anser det märkligt att när en person fyller 

65 år ska ansvaret flyttas till äldreomsorgen. Ljungdahl & Wånell (2009) hävdar att 65-

årsgränsen inte är naturlig utan istället blir ett organisatoriskt hinder för att kunna ge gruppen 

äldre med psykiska funktionsnedsättningar rätt typ av stöd. Våra intervjupersoner vittnar om 
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samma sak. Flera menar att resurser inte finns inom äldreomsorgen att tillgodose behoven hos 

gruppen. Handlingsfriheten är stor men handlingsförmågan begränsad. Enligt Lundquists 

(1988) teori om handlingsutrymme ger detta en förprogrammerad praktik som utgår mer från 

riktlinjer än autonoma beslut. Lindelöf & Rönnbäck (2007) menar att biståndshandläggning 

tenderar att vara insatsstyrd istället för behovsstyrd. På grund av den begränsade 

handlingsförmågan sker beslutsfattandet inom ett begränsat utrymme. Om resurser saknas kan 

inte handlingsfriheten utnyttjas och tanken om den individuella behovsbedömningen blir i 

själva verket en bedömning av vilka insatser som passar den äldre personens behov bäst. Flera 

av våra informanter menar också att de insatser som finns inte är anpassade efter gruppens 

specifika behov. Att utgå från de insatser som finns och därefter se hur de kan matchas mot 

den äldres behov verkar alltså också vara verklighet för våra informanter.  

 Flera intervjupersoner lyfter budgetansvaret och uttrycker en frustration över att hela tiden 

behöva förhålla sig till ekonomiska ramar som begränsar deras möjlighet att utföra det 

uppdrag de har att göra. Den ekonomiska verkligheten begränsar handlingsutrymmet och blir 

enligt Lundquists (1988) teori en inskränkning i det autonoma beslutsfattandet. 

Organisationen ger formellt sett stor handlingsfrihet men på grund av de ekonomiska tyglarna 

finns inte konkret möjlighet att använda handlingsfriheten. En informant menar till och med 

att hålla en budget i balans är deras största uppdrag. De flesta andra menar att budgetansvaret 

är en del i arbetet. Men alla tycks vara överrens om att pengarna styr. Det stämmer väl 

överrens även med Olaisons (2010) studie som visar på komplexiteten i att bedöma 

individuella behov utifrån lagrum och riktlinjer men där bedömningen i praktiken begränsas 

av resurser. Lipsky (1980) hävdar det nödvändiga i att inom gräsrotsbyråkratiska 

organisationer ha ett stort handlingsutrymme, det är själva förutsättningen för yrkesutövandet. 

Handlingsfriheten blir alltså lönlös om inte organisationen verkligen ger utrymme att använda 

den.  

En del informanters utsagor vittnar om en anpassning till organisationens förutsättningar. 

Flera talar om att insatserna inte passar äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Behoven 

anpassas alltså till de ekonomiska förutsättningarna. Att en informant efterfrågar utbildning 

och information om insatser hellre än utbildning om bemötande (trots att bemötande 

antagligen skulle vara mer adekvat om bedömningarna ska göras utifrån varje enskild individ) 

kan tolkas som en anpassning till de rådande förutsättningarna. Att kunna förhålla sig till 

individer för att på bästa sätt kunna göra bedömningar och fatta beslut om deras specifika 



43 

 

behov är bara intressant om den kunskapen kan omsättas i praktiken. Annars kan utbildningen 

snarare bli en källa till ökad frustration och vanmakt.  

I en stadsdel berättar en informant att de har en god ekonomi. Här tas hänsyn till äldre med 

psykiska funktionsnedsättningar och deras specifika behov. Särskilda insatser beviljas för den 

här gruppen äldre, insatser som inte ges till den vanliga äldreomsorgstagaren. God ekonomi 

verkar alltså ha stark koppling till handlingsutrymme. Informanten menar att det i nuläget 

fungerar bra, men problematiserar framtidens demografiska förändringar med en växande 

grupp äldre medborgare och konstaterar att det är tveksamt om det kommer se ut så i 

framtiden. Larsson & Thorslund (2006) diskuterar just detta. Om ett behovsrelaterat 

perspektiv ska följas skulle resurstillgången följa de demografiska förändringarna. I själva 

verket är det andra faktorer som har större betydelse. De menar att de ekonomiska 

förutsättningar är helt avgörande och behov blir något som kan förhandlas.  

 Organiseringen inom socialtjänsten är alltså konstruerad på ett sätt som begränsar 

biståndshandläggarna i sin autonoma yrkesutövning och som i sin tur förhindrar äldre 

personer med psykiska funktionsnedsättningar att få rätt typ av stöd. Men även organiseringen 

inom organisationen äldreomsorgen förhindrar att kompetensen hos biståndshandläggarna 

används på rätt sätt. Äldreomsorgen är en social praktik och biståndshandläggarnas 

kunskapsområde ligger inom det sociala fältet. De krav som finns på ökad byråkratisering av 

socialt arbete medför att bedömningarna mer och mer utgår från strikta bedömningsmallar 

istället för genom ett mellanmänskligt möte där den äldre får utrymme att formulera sin egen 

historia. Det lämnar även litet utrymme för kreativitet och improvisationsförmåga (Richards, 

2000). Något som är nödvändigt för en individuell behovsbedömning (Lipsky, 1980). Flera 

informanter menar att mycket av deras tid går åt till administrativa uppgifter och lämnar litet 

utrymme för själva mötet med den äldre. Gruppen äldre med psykiska funktionsnedsättningar 

utmärker sig också genom att ta mer tid i anspråk. Men tiden finns inte.  

Några av våra intervjupersoner menar att deras kompetens inte används på rätt sätt. Det de 

har utbildning för, socialt arbete, är endast en liten del av arbetsuppgifterna. En intervjuperson 

uttrycker att det nästan är att lura personalen och slösa bort kompetens och utbildning genom 

att inte ge utrymme att fatta egna beslut. En del av de arbetsuppgifter som 

biståndshandläggarna har att göra kräver inte den kompetens och utbildning som finns hos 

personalen menar hon. Flera anser sig ha kunskap, vara kompetenta men känner vanmakt över 

att inte få använda kompetensen på rätt sätt. Bristen på specialisering blir ett hinder, att kunna 

lite om mycket räcker inte för att kunna bedöma komplexa behov utifrån varje unik individ.  
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Det finns en risk för standardisering och kategorisering inom socialtjänsten (Rönnbäck, 

2008). Flera av våra informanter utgår från den ”normala” äldreomsorgstagaren med fysiska 

problem, flera lyfter också det problematiska för hemtjänsten att hjälpa äldre med sådant som 

inte faller inom det praktiska, de rent konkreta vårdbehoven eller behov kopplade direkt till 

åldrande. Att det är återkommande att det inte anses vara äldreomsorgens uppgift med den 

sociala biten ser vi som uttryck för oklara kunskapsgränser. Biståndshandläggarna arbetar 

inom socialt arbete och har till uppgift att bedöma om främst sociala insatser men har i själva 

verket ett starkt vårdperspektiv. Fokus ligger på serviceinsatser som städ, tvätt och handling, 

eller insatser till vårdkrävande äldre. De oklara kunskapsgränserna tar sig uttryck i att 

biståndshandläggarna inte litar till den egna kompetensen, att de inte lyckas hävda det egna 

kunskapsområdet. Bland annat är en stark integritet nödvändig för att kunna använda sin 

handlingsförmåga (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Gemensamt för alla informanter är att de 

upplever att de inte har handlingsfrihet. De vill men kan inte. En del menar att de har kunskap 

men begränsas av andra orsaker, dåligt samarbete, otillräckliga resurser, dåligt anpassade 

insatser. Själva strävan i socialt arbete är att handla, att göra något, och där handlandet är ett 

moraliskt projekt där varje ställningstagande är värdeladdat (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Vad gör det då med den enskilde biståndshandläggaren om själva grunden 

och strävan i arbetet är ouppnåeligt? Informanterna berättar att något fattas, det är svårt. Det, 

menar vi, skapar vanmakt.  

Några informanter anser att de inte har tillräckliga kunskaper, de känner sig osäkra i mötet 

med äldre psykiskt funktionsnedsatta personer och tvivlar på den egna kompetensen. De 

menar att det inte är äldreomsorgens uppgift att ta hand om dessa personer. Fastän det är just 

det. En orsak till liten handlingsförmåga är en otydlig kunskapskärna (a. a.). I vissa fall verkar 

detta stämma med informanternas utsagor. Att de inte anser sig ha tillräcklig kunskap eller 

möjlighet att hjälpa äldre med psykiska funktionsnedsättningar skulle kunna ses som en brist 

gällande den teoretiska kunskapen och förståelsen för lagens intention. Lagens intention om 

den individuella behovsbedömningen kräver en reflexiv förmåga och förståelse för normativa 

strukturer och föreställningar (a. a.). Biståndshandläggarna identifierar sig så starkt med 

organisationen, som bidrar till att upprätthålla den normativa strukturen, att de i själva verket 

är med och reproducerar och cementerar bilden av den vanliga klienten, den vanliga äldre, när 

deras uppgift i själva verket är att se individuella behov bortom normativa föreställningar.    

Det tycks märkligt att det som avviker är så svårt att förhålla sig till. Våra informanter 

talar, utöver psykiskt funktionsnedsatta, om bland annat missbruksproblematik som svår 
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problematik som det inom äldreomsorgen inte finns beredskap för. En del menar alltså att det 

handlar om tidsbrist, andra om resursbrist medan vissa anser att det är den egna kompetensen 

som brister. Det kan också ses som en kombination av dessa förklaringsmodeller. Men varför 

är det så? Trots att brister konstaterats och behoven kartlagts ska biståndshandläggarna klara 

av att arbeta utan verkligt handlingutrymme. Detta menar vi skapar både organisatorisk och 

egen vanmakt.  

   

Sammanfattande diskussion  

Även om handlingsfrihet skapas för biståndshandläggare, om de får utbildning och enheterna 

får någon typ av specialisering för att öka kunskapen om äldre med psykiska 

funktionsnedsättningar är detta lönlöst om handlingsförmågan begränsas, om den 

handlingsfrihet som lagen föreskriver verkligen inte ges. Det blir uppenbart att våra 

informanter sliter i glappet mellan två olika handlingsfriheter. Den ena handlingsfriheten 

baseras på den lagstadgade uppgiften, den som kan sägas vara väldigt stor, det finns utrymme 

att tolka den ramlag som ska vara ledstjärna i det sociala arbetet väldigt frikostigt. Den andra 

handlar om de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna som ges för att utföra det av 

lagen föreskrivet. I det senare sammanhanget kan handlingsfriheten sägas vara låg. Vi tolkar 

det som att det finns en diskrepans mellan den idébärande handlingsfriheten och den 

praktiska. Lagen ger handlingsfrihet, organisationen ger i viss mån handlingsfrihet, men detta 

följs inte åt av tillsatta resurser för att möta gruppens behov. Handlingsfriheten kontrasteras 

mot prioriteringar. Biståndshandläggarna kan inte omsätta handlingsfriheten i praktiken och 

blir bakbundna, begränsade i sin handlingsförmåga. Den handlingsförmåga de har försöker de 

använda genom att komma runt reglerna, de hittar kreativa sätt att hjälpa personer de är satta 

att hjälpa, trots ett organisatoriskt motstånd. Vi menar att den begränsade handlingsfriheten 

kan förstås utifrån begreppen normalitet och ålderism. Normalitet eftersom äldreomsorgen 

utgår från en generell äldreomsorgstagare. Och ålderism eftersom den generella bilden är 

stereotyp och fördomsfull. Samhället är i stort präglat av ålderism, det finns en 

konsensustanke att endast de produktiva ska få rehabiliterande insatser. Äldreomsorgen är 

inget undantag. Den äldre personen som har sin försörjning genom pension är inte potentiellt 

närande. Den äldre är bara tärande.  

 När kunskapen brister inom omsorgen ses ofta utbildning av personalen som kommer 

närmast de hjälpbehövande som lösningen. Men vad ska äldreomsorgen med vidareutbildade 

och specialiserade biståndshandläggare till om de inte har reell möjlighet att använda sin 
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kunskap? Vi ser en utveckling där utbildning lyfts upp som den enda vägen till en bättre 

äldreomsorg, men om inte kunskapen kan omsättas i praktiken finns risk att den spär på och 

ökar frustrationen och vanmakten som biståndshandläggarna på flera sätt ger uttryck för. Den 

begränsade kunskapen kan ses från olika håll, dels som otillräcklig där utbildning skulle vara 

en lösning. Men det kan också ses i ljuset av dåligt samarbete, otillräckliga resurser och dåligt 

anpassade insatser. 

 Våra informanter redogör för en ständig ensamhet i relation till andra instanser de 

samarbetar med. Även om samverkan fungerar i de rent praktiska situationerna stannar det 

oftast där. I de enstaka fall där samverkan fungerar bra kan vi se att det finns en tydlig 

ansvarfördelning mellan de olika aktörerna. Men för det mesta präglas arbetet av en 

upplevelse av ensamhet och utsatthet. Den ensamhet som finns i relationer till andra instanser 

och enheter motsvaras av att alltid ha stöd och hjälp av sina kollegor inom den egna enheten. 

Intervjupersonerna återkommer ständigt till den trygghet de finner hos varandra. I förhållande 

till sina kollegor målar de upp en bild där de aldrig är ensamma. Den utsatthet som 

biståndshandläggarna erfar när de är ytterst ansvariga för äldreomsorgstagarna kan mildras av 

identifikationen med den egna organisationen. Men detta gör också att organisationens ramar, 

regler och mål accepteras som de egna. Vi tror att det yttre trycket gör att 

biståndshandläggarna internaliserar de stereotypa bilderna som organisationen ger uttryck för 

och gör det svårare för dem att ifrågasätta den normaliserande praktik de utför. 

  Att biståndshandläggare inom äldreomsorgen har en komplex yrkesroll och en komplicerad 

verklighet att förhålla sig till har redan konstaterats. Organiseringen är orimlig. 

Socialarbetarna har reducerats till administrativa tjänstemän som har att utföra en svår uppgift 

i trångt handlingsutrymme. Detta menar vi skapar både en organisatorisk och egen vanmakt. 

 Skälig levnadsnivå och bedömning utifrån individuella behov är lagstiftat. Samtidigt visar 

både forskning och vår studie att behov ofta är förhandlingsbara. Behovsbegreppet är alltså 

kontextbundet och föränderligt. Behov blir en politisk fråga och dess innebörd kan anpassas 

efter det rådande samhällsklimatet och den ekonomiska prioritering som är rådande. 

Demografiska förändringar borde följas åt av ökade resurser. Så är det inte. Vårt samhälle 

bygger på en tydlig produktivitetstanke, det är ekonomin som styr. Äldre är en icke produktiv 

grupp som inte kommer att generera tillbaka intäkter till samhället. Det stöd som ges till dem 

är inte rehabiliterande. De får en möjlighet till förhandling om sina grundbehov och de får sin 

levnadsnivås skälighet prövad mot en stereotyp bild av en fiktiv person i samma grupp. 

Förutom den uppenbara kränkning detta innebär finns också en enorm skillnad i levnadsnivå 
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beroende på om personen befinner sig i tredje eller fjärde åldern. Den skillnaden kommer 

påverka de insatser personen erbjuds.  

 Äldreomsorgens bild av den äldre är i sig en kategorisering. Behoven standardiseras och 

förhandlas fram i den process som konstruerar äldreomsorgstagaren. Talet om den 

individualiserade behovsprövningen tolkar vi som ett mer eller mindre omedvetet sätt att 

osynliggöra den normerande praktiken. Svåra ärenden handlar om svårkategoriserade 

personer, avvikelsen värderas som god eller dålig. Biståndshandläggarnas arbete handlar inte 

om att tillgodose individuella behov, det handlar om att sträva efter det normala. Våra 

informanter berättar om att jakten på det standardiserade behovet ibland leder till att 

feltolkningar görs, psykisk funktionsnedsättning missas och tolkas istället som mer 

åldersrelevanta sjukdomar och tillstånd. Äldre med psykiska funktionsnedsättningar passar 

inte in i mallen, de passar inte in i någons mall. Våra informanter berättar om hur den här 

gruppen hamnar mellan stolarna i situationer där alla inblandade drar sig undan och ingen vill 

ta ansvar. 

 De äldre med psykiska funktionsnedsättningar kommer inte i kontakt med de insatser som 

yngre i samma situation har tillgång till. Vi menar alltså att 65-årsgränsen är ett tecken på hur 

äldreomsorgens organisering präglas av institutionell ålderism. Vi slås av hur beklämmande 

det är att orsaksförklaringarna om handlingsutrymme, ekonomiska förutsättningar och 

organisatoriska möjligheter återkommer på tjänstemannanivå, både i empiri och i teori. 

Kanske hade vi förhoppningen att det på en högre hierarkisk nivå skulle finnas utrymme för 

en mer ideologisk och kritisk diskussion. 

 

Slutsatser  

Vårt syfte med den här uppsatsen var att öka kunskapen om biståndshandläggning inom 

äldreomsorgen för personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Vi tror att vi har gjort 

det till viss del. Självklart är biståndshandläggning en komplex sysselsättning och våra 

slutsatser är möjligtvis ganska drastiska. Vi tror dock att det vi pekar mot blir tydligare när vi 

drar våra argument till sin spets och vi anser det viktigt att poängtera hur äldreomsorgens 

praktik syftar mot en normalitet som endast inbegriper ett fåtal och lämnar många utsatta 

människor utanför. Våra frågeställningar har besvarats:  

 Ärenden med äldre personer som har psykiska funktionsnedsättningar biståndsbedöms 

ungefär på samma sätt som övriga, genom att kategorisera behoven beviljas den insats som är 

mest lämplig. Det handlar alltså inte om att en behovsstyrd handläggning, utan en insatsstyrd. 
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Behoven matchas mot en schablonmässig bild av den äldre. Behovsprövningen förhandlas 

fram.  

 Bedömningen av ärenden för äldre personer som har psykiska funktionsnedsättningar 

skiljer sig ifrån de utan just genom att de är avvikande från den stereotypa bilden av den äldre. 

De passar inte in i den mall som konstruerats och de insatser som finns att tillgå är inte 

kompatibla med de specifika behov som finns inom gruppen. Bedömningarna av ärenden för 

gruppen äldre med psykiska funktionsnedsättningar kännetecknas av dess (för äldreomsorgen) 

komplexitet och präglas av, ofta bristande, samverkan med andra instanser. 

 De erfarenheter biståndshandläggare har av bedömning av ärenden med äldre personer som 

har psykiska funktionsnedsättningar är många. Det vi kan se är att den här gruppen innebär en 

utmaning för den normaliseringspraktik som biståndshandläggning är. Att handlägga ärenden 

inom äldreomsorgen innebär att möta en heterogen grupp med väldigt differentierade behov. 

Biståndshandläggarnas arbete innebär att hitta en balans i det handlingsutrymme som finns 

mellan organisationens handlingsfrihet och den egna handlingsförmågan. Ett sannerligen 

grannlaga uppdrag. 

 Vidare forskning skulle kunna undersöka biståndshandläggning för psykiskt 

funktionsnedsatta ur ett intersektionellt perspektiv. En annan forskningsfråga skulle kunna 

vara hur den institutionella ålderismen ska bekämpas. Det som inte behövs är ännu ett 

konstaterande att biståndshandläggarnas handlingsutrymme är begränsat eller ett fastställande 

av hur behovsprövningen påverkas av de ekonomiska förutsättningarna. Det är dags att gå 

vidare, att ta ställning för de utsatta äldre och erkänna de grundvalar på vilket stora delar av 

vårt samhälle vilar. 
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Bilaga 1                                                                              

Sköndal 30 mars 2011 

 

Hej,       

                                                                                                                       

Vi är två studenter på socionomprogrammet med inriktning äldre på Ersta Sköndal högskola som 

under utbildningens sjätte termin ska skriva vårt examensarbete. Vi skickar ut det här brevet till 

enhetschefer för äldreomsorgens beställarenheter i alla Stockholms stadsdelar. Vi hoppas på att 

komma i kontakt med minst sju biståndshandläggare från olika stadsdelar för intervjuer om 

biståndshandläggares erfarenheter av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning.   

 

Vi är intresserade av att lära mer om handläggningen av ärenden inom äldreomsorgen för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Som en del av detta vill få kunskap om biståndshandläggares 

erfarenhet av handläggning av ärenden med denna grupp. Vi kommer att ställa frågor om hur ärenden 

med denna grupp bedöms och hur biståndshandläggare upplever detta. 

 

De semistrukturerade intervjuerna beräknas ta en timme vardera och kan utföras på arbetsplatsen. Som 

informant kan du när som helst välja att avbryta intervjun eller välja att avsluta din medverkan i 

uppsatsarbetet. Vi kommer att spela in intervjuerna som sedan transkriberas och utgör vårt underlag 

för uppsatsen. Bandinspelningen och det transkriberade materialet kommer att förstöras när uppsatsen 

har examinerats. Biståndshandläggarna kommer inte att namnges i uppsatsen och det ska inte gå att 

härleda vilken stadsdel de arbetar i. Vi kan inte garantera total anonymitet på grund av den valda 

kontaktvägen, men vill öka konfidentialiteten genom att kontakta alla stadsdelar. När uppsatsen har 

examinerats kan du som medverkar få ta del av en kopia per e-post om du vill. 

 

Vänligen, 

Karoliina Hukkanen och Pija Niemi 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

karoliina.hukkanen@student.esh.se, 073 541 XX XX 

pia.niemi@student.esh.se, 070 409 XX XX 

Handledare Anna Whitaker, lektor och docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola 

anna.whitaker@esh.se 

mailto:anna.whitaker@esh.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

Bakgrund:   

1. Kön     

2. Ålder     

3. Utbildningsbakgrund   

4. År i yrket 

5. Hur länge här? 

6. Andra erfarenheter som har betydelse för handläggning? 

7. Andra anställningar 

 

 

 

Processinriktade, stimulerande frågor: 

Berätta! Hur kommer det sig…? Praktiska exempel: hur gjorde du då? Vad hände sen? Hur 

gick det? 
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Intervjuguide: 

8. Hur ofta ungefär möter du äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar?  

9. Hur får du information? Hur känner du igen dessa personer? 

10. Anser du att du har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar?  

11. Hur upplever du mötet med äldre med psykiska funktionsnedsättningar i ditt arbete? 

Berätta om hur handläggning av ärenden med den här gruppen kan se ut! 

 

12. Hur hanteras ärenden med personer som har psykiska funktionsnedsättningar? Vad 

skiljer sig från andra ärenden? På vilket sätt? (insatser eller bemötande t ex) 

13. Har ni speciella riktlinjer och förhållningssätt i arbetet med just den här gruppen? 

Skiljer sig riktlinjerna åt för just den här gruppen mot övriga? På vilket sätt? 

14. Vilka biståndsinsatser kan du erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning? 

Finns det särskilda insatser? Bedöms behoven annorlunda än för de utan 

funktionsnedsättning? Är insatserna tillräckliga, är det några du saknar? 

15. Handläggning av ärenden med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, hur 

önskar du att det skulle vara? 

 

16. Samarbetar du eller tar hjälp av andra instanser utanför den egna enheten när du 

handlägger ärenden med just den här gruppen? Vilka samarbetar du då med? 

17. Vilken erfarenhet har du i vårdplaneringssituationer med personer som har 

funktionsnedsättningar? Skiljer sig situationen från dem när det är personer utan 

psykiska funktionsnedsättningar?  

 

18. Får du genom din arbetsplats vidareutbildning eller handledning vad gäller just äldre 

med psykiska funktionsnedsättningar? 

 

19. Har du några tankar kring 65-årsgränsen som finns inom socialtjänsten? Att alla 

människor som fyllt 65 år hör till äldreomsorgen istället för andra enheter inom 

socialtjänsten? 

 

20. Framtidsvision eller önskedröm, hur skulle du vilja att handläggningen organiserades? 

Vad skulle du vilja att den här gruppen äldre fick för hjälp och stöd? 

 


