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”Den stora utmaningen är att verkställa” 
 

- Parboendegaranti utifrån ett professionellt perspektiv 
 
 
 
 

”The big challenge is to implement” 
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Sammanfattning: 

Idag är det upp till varje kommun att själv bestämma om de vill införa en parboendegaranti. 

Biståndshandläggarnas uppdrag utgår från Socialtjänstlagen (SoL) som möter äldre och gör 

bedömningar av olika insatser. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om 

biståndshandläggarens erfarenhet av att arbeta med parboendegarantin. Studien genomfördes i 

form av fyra semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare, som genomfört 

utredningar om parboendegarantin. Resultatet visar att det är få äldre par som är intresserad av 

att flytta tillsammans till ett äldreboende när bara den ena är i behov av extra omvårdnad.  

Men för de få par som dock önskar flytta tillsammans är denna garanti ovärderlig. Det uppstår 

ibland problem när det ska verkställas ute på äldreboendet. Det saknas större lägenheter där de 

kan bo tillsammans, istället blir de erbjudna varsin lägenhet. Parboendegaranti handlar om att 

äldre ska ha valmöjlighet att flytta med sin sjuke maka/make till ett äldreboende om så 

önskas. Denna valmöjlighet blir ibland ett dilemma för den friske äldre som samtidigt både 

vill och inte vill. Forskningen visar på att kommunerna stadigt avvecklar platser i särskilda 

boenden samtidigt som kommunerna uppmuntras att införa en parboendegaranti.  
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Förord 

Det är tur att man inte alltid vet vad man ger sig in på. Att skriva uppsats har varit som att åka 

berg och dalbana, med andra ord, dagarna har varvats med hopp och förtvivlan.  Men nu ska 

det faktiskt bli skönt att plocka undan böckerna och börja fundera på någonting annat. 

Först och främst vill jag framföra ett stort tack till mina informanter som har tagit sig tid att 

berätta om sina erfarenheter om parboendegarantin, utan er hade det inte blivit någon uppsats.   

Jag vill också rikta ett stort tack till min familj för all uppmuntran som jag fått efter vägen. 

Jag vill också tacka Emilia Forsell för givande storgruppshandledningar samt min handledare 

Lupita Svensson för goda råd. Sist men inte minst vill jag tacka Pija som jag bollat tankar 

med och Erika som hjälpt mig med innehållsförteckningen. 

”I did it”, Jippi! 

 

Stockholm 11 augusti 2011 

Anna Tiger 
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Vinjett 

Det är en tidig morgon och solens strålar når Agdas ansikte. Hon vänder sig om i sängen och 

tittar på sin käraste Axel. Hans panna glänser av svett och ur mungipan rinner saliv. Agda 

känner sig trött och öm i kroppen trots att natten varit lugn. I natt har Axel bara väckt henne 

en gång för att få hjälp med att dricka vatten. Agda kliver motstridigt upp ur sängen, tar fram 

Axels kläder, går ner till köket och gör i ordning två koppar kaffe och två ostsmörgåsar. Hon 

tittar på klockan och slås av att hon gått upp en timme tidigare än vanligt. Med andra ord 

kommer hemtjänsten tidigast om en timme. Hon sätter sig ner på köksstolen och känner hur 

tårarna börjar trilla ner för kinderna. Om tre veckor har Agda inga tider att passa då flyttar 

Axel till Solbacken, det känns både skönt och ensamt.   

  Förra veckan läste Agda i lokaltidningen att kommunen har infört en så kallad 

parboendegaranti. Det betyder att hon har rätt att flytta med Axel till Solbacken. Agda blev 

både glad och rådvill när hon läste artikeln, men beslutade att inte visa Axel. Hon har mentalt 

förberett sig att få egen tid även om hon går en oviss framtid till mötes. Axel och Agda har 

varit gifta i 60 år, har inga egna barn men har alltid funnits där för deras syskonbarn. När hon 

tittar i backspegeln, känner hon sig ganska tillfreds med sitt liv. Men de senaste åren har 

Axels sjukdom accelererat och hon känner att orken håller på att tryta. Att flytta med till 

Solbacken innebär att vistas med andra människor som har stort vård- och omsorgsbehov. 

”Det vill jag inte!” tänker Agda.    

 Hon tar fram en bricka och ställer fram kaffekopparna och smörgåsarna. Går upp för 

trappan med brickan och går in till Axel. Agda ställer sig bredvid sängen och pussar Axel på 

den svettiga pannan och funderar ett varv till om hon ändå ska visa honom artikeln.  

 

Med denna vinjett vill jag förmedla att införandet av en parboendegaranti inte alltid är ett lätt 

beslut för den friske partnern.  Ibland har även det äldre paret delade meningar i den här 

frågan.  

Vems valmöjlighet riktar sig en parboendegaranti egentligen till?  
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Inledning 

Media uppmärksammar då och då äldre par som måste skiljas åt på ålderns höst. För många 

äldre par uppstår situationen när den ena partnern utvecklar ett så pass stort omvårdnadsbehov 

att hon eller han inte längre kan bo i det egna hemmet. Det har väckt starka känslor hos 

allmänheten som tycker det är bedrövligt att äldre par inte får fortsätta leva tillsammans på ett 

äldreboende, även om bara den ena partnern är i behov av extra omvårdnad. 

Idag får kommunerna själva bestämma om de vill införa en parboendegaranti (Folkpartiet, 

2010, s.5). Det finns dock några juridiska element som är en förutsättning för att kunna 

åberopa parboendegaranti.  Det krävs två separata ansökningar. Den som har stort vård- och 

omsorgsbehov kan med stöd av 4 kap. 1§ beviljas boende i en särskild boendeform som avses 

i 5 kap. 5§ SoL. Maka/make utan vårdbehov kan ansöka om att flytta med genom att hänvisa 

till parboendegarantin som finns i kommunen med stöd av 4 kap. 2§.  Bistånd kan ges enligt 

kommunens egna regler enligt 4 kap. 2§ SoL (Socialtjänstlagen 2001:453). 

 Biståndshandläggarnas uppdrag utgår från socialtjänstlagen (SoL). Biståndshandläggarna 

tar emot ansökningar och ansvarar därefter för utredningarna (Norman, 2010, s.5). 

Biståndshandläggarens yrke beskrivs oftast som komplex i och med att de har påtryckningar 

samt förväntningar från olika håll. Ibland uppstår olika dilemman när handläggaren ska ta 

hänsyn till både till den äldres samt den offentliga verksamhetens önskemål (Norman, 2005, 

s.1). 

 Vår tidsanda handlar om valmöjlighet – med andra ord om rätten att själv få bestämma 

över sin ålderdom (Folkpartiet, 2010, s.5). Under min studietid på socionomutbildningen har 

mitt intresse för etiska frågor väckts. När vi gör ett aktivt val betyder det samtidigt att vi också 

väljer bort någonting annat. Är det ens möjligt för den friske partnern att kunna välja att flytta 

med sin sjuke maka/make till ett äldreboende? Hur tungt väger anhörigas röst?  Jag blev 

nyfiken på att göra den här studien i en kommun där det finns erfarenhet, för att därmed få en 

inblick hur parboendegaranti fungerar ute i verkligheten. 

 

Problemformulering  

Parboendegaranti är en politisk produkt som biståndshandläggaren fått på bordet för att göra 

någonting med. Utgångspunkten för den produkten är att politikerna tycker att sådan garanti 

är bra och ger valmöjligheten för äldre par att fortsätta bo tillsammans på ett särskilt boende. 

Men biståndshandläggaren lever i en mer komplex verklighet som bland annat handlar om att 

sammanväga olika intressen. Deras uppgift är att göra praktik av en politisk idé. Hur fungerar 

den politiska visionen ute i praktiken? Finns det komplikationer? 
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Syfte 

Att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenhet av att arbeta med parboendegarantin.  

 

Frågeställningar  

Finns det riktlinjer eller praxis som biståndshandläggaren kan arbeta efter?  

För vilka skapas möjligheter alternativt svårigheter med en parboendegaranti, enligt 

biståndshandläggarna? 

Hur beskriver handläggarna tillämpningen av parboendegarantin? 

 

Uppsatsen fortsatta disposition  

Uppsatsen består av tre delar. I den första delen presenteras några källor som bidrar till 

kunskapsläget om parboendegarantin. Därefter presenteras tidigare forskning. I den andra 

delen beskrivs vilken metod som används, hur datainsamlingen gått tillväga, samt vilka 

avgränsningar som gjorts. Mina teoretiska utgångspunkter är formell-, relationell 

implementering och handlingsutrymme. I den tredje och sista delen presenteras resultatet från 

min empiriska datainsamling och det sker utifrån handläggarnas erfarenheter. Resultatet 

analyseras med hjälp av mina valda teorier samt det övriga materialet som presenterats i 

uppsatsen.  

 

Bakgrund  

Inom äldrepolitiken diskuteras det om att kommunerna bör införa en så kallad 

parboendegaranti. Det finns även en politisk debatt om att i framtiden införa en lagstiftning 

om parboendegarantin. Jag kommer nu att redogöra för olika källor som dock saknar 

vetenskaplig förankring, men som är av betydelse för mitt forskningsämne och därmed bidrar 

till att beskriva kunskapsläget.  

 

Tills döden skiljer oss åt 

Folkpartiet publicerade 2010 rapporten ”Tills döden skiljer oss åt”. Det är en kartläggning av 

kommunernas möjlighet att kunna erbjuda äldre par att fortsätta leva tillsammans på ett 

äldreboende när enbart den ene är i behov av det . Riksdagens utredningstjänst har, på 

folkpartiets uppdrag, skickat en enkät till samtliga kommuner. Enkätfrågan löd: ”Erbjuder er 

kommun möjligheten för par att de får fortsätta leva i samma boende även i fall där enbart den 

ene makan/maken är i behov av äldreboende?”  Kommunerna gavs även möjlighet att lämna 

kommentarer. Resultatet visar att endast 44 kommuner av samtliga 290 kommuner kan 
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garantera äldre par att de får fortsätta bo tillsammans när en maka/make måste flytta till ett 

äldreboende (a.a., s.1-16) 

 Folkpartiet uppmanar alla kommuner att ta initiativet till en kommunal parboendegaranti i 

väntan på en lagändring . Äldres rätt till autonomi är en röd tråd i folkpartiets äldrepolitik. 

Den äldre ska ha makten över sitt liv även när orken börjar tryta. Att få bestämma vem man 

vill fortsätta bo tillsammans med är en viktig del i livet. Att skiljas åt på äldre dar mot sin vilja 

är inte rimligt i ett välfärdssamhälle som vårt. Regeringen beslutade i april 2006 att 

genomföra en ändring i socialtjänstförordningen (2001:937, SoF). En ny bestämmelse 

infördes i 2 kap. 2 § SoF som innebär att i fall makar, sambor eller registrerade partner båda 

är i behov av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de 

så önskas. Det var en betydelsefull förändring, men inte tillräcklig, eftersom den endast gäller 

när båda har stort omsorgsbehov.  Begreppet parboendegaranti innebär att den icke 

vårdbehövande partnern ska ha rätt att flytta med sin maka/make till ett särskilt boende om så 

önskas. Hur det praktiskt ska tillämpas ute i verksamheten beror på kommunens 

förutsättningar (a.a., s. 5-7)    

 Riksdagens utredningstjänst har också, på folkpartiets uppdrag, kontaktat ansvariga 

tjänstemän i några kommuner som beviljar parboende för att få mer information om deras 

kunskaper . En del kommuner har fattat policybeslut om parboende och några kommuner har 

också tagit fram riktlinjer hur biståndshandläggarna ska hantera ärenden som rör parboende i 

vissa fall. I kommuner där det saknas riktlinjer eller policybeslut är det upp till den enskilde 

biståndshandläggaren att i det enskilda fallet avgöra om paret ska fortsätta att bo tillsammans 

eller inte. Det ger den äldre inte någon förutsägbarhet och skapar stora variationer i 

bedömningarna. Det framgår att det finns en oro bland kommunföreträdare vad en 

parboendegaranti kan föra med sig ekonomiskt och vilka förpliktelser som förväntas från 

kommunens sida. I rapporten framgår det att kommuner som har infört parboendegarantin är 

det endast ett fåtal par som är intresserad och att det handlar om marginella kostnader för 

kommunen. En annan fråga som har diskuterats är vad som händer när den ena avlider. 

Rapporten visar hur en del kommuner, som erbjuder parboende utformar sina kontrakt hur de 

praktiskt löst frågan om fortsatt boende när den ena avlider (a. a., s.6-14).  
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Parboendegaranti i äldreomsorgen 

Kristendemokraterna har skrivit en motion till riksdagen ”Parboendegaranti i äldreomsorgen” 

(2010). 

 Motivering: Det är inhumant att sära på par som vill fortsätta leva tillsammans. En 

parboendegaranti bör därför införas i alla kommuner. Men för att påskynda ett genomförande 

bör regeringen inhämta fakta från kommunerna för att analysera de svårigheter som möjligen 

finns. 

 

Sluta dela ut klappar på kredit, Björklund 

Det finns ett flertal debattartiklar som förmedlar att det är förfärligt att äldre par tvingas till en 

separation när den ene partnern har utvecklat ett omfattande vård och omsorgsbehov och 

därmed behöver flytta. Jag har därför valt att ta med Wetterborgs artikel eftersom han 

diskuterar parboendegarantin från andra sidan av myntet.  

 Wetterborg har skrivit en debattartikel ”Sluta dela ut klappar på kredit, Björklund” (2009). 

Den handlar om parboendegarantin där han är kritisk till Jan Björklunds och Barbro 

Westerholms uttalande om att partiet ger löfte om att kräva en parboendegaranti i 

socialtjänstlagen. Wetterborg menar att ”parboendegaranti är att lova guld och gröna skogar”. 

Vem kan vara emot det? Men problemet är vad den här garantin kommer att kosta? Det sägs 

det ingenting om. För att en parboendegaranti ska bli trovärdig ska det vara lika självklart att 

diskutera en finansiering. Han problematiserar att allt fler äldre lever längre samtidigt som allt 

färre är ute i arbetslivet den här ekvationen går inte ihop. Wetterborg skriver vidare att en 

utredning måste tillsättas och sen bör förslagen diskuteras några år innan ett beslut kan fattas.  

 

Kvarboendeprincipen 

En betydelsefull del av den svenska äldrepolitiken är att underlätta för äldre personer att leva 

ett självständigt liv. Därför har den så kallade kvarboendeprincipen, det vill säga att kunna bo 

kvar i den egna bostaden så länge man själv vill, varit den officiella policyn i flera decennier. 

Frågan är om inte kvarboendeprincipen i vissa fall drivits för långt och att det istället kan 

upplevas som ett påtvingat kvarboende för äldre personer och deras anhöriga som vill men 

inte får flytta till ett särskilt boende (Larsson, 2006, s.16-17).  

 När socialtjänstlagen kom 1982, förde den med sig en andra våg av hemmaboendeideologi. 

Begreppen hette normalisering och självbestämmande. Socialtjänstlagen avsåg att värna för 

att äldre människor skulle kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Ädelreformen som 

kom 1992 syftade bland annat till att decentralisera vården och omsorgen från institutionsvård 
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till hemvård. I början av 2000-talet präglas politiken igen av kvarboendeideologin. Följden 

har blivit att under de senaste åren har platser i särskilt boende minskat i nästan varje 

kommun. Det beror på att kommunerna inte anser sig ha råd med samma service som tidigare 

och avvecklar därför platser (Johansson, 2006, s. 6-7). 

 

Tidigare forskning 

Det finns omfattande forskning om att åldras i sitt egna hem. Däremot har jag haft svårigheter 

att hitta forskning om att åldras i en parrelation på ett särskilt boende. När jag letat efter 

tidigare forskning slås jag av att kvarboendeprincipen är starkt förankrad i svensk 

äldreomsorg. Parboendegarantin kan ses som den raka motsatsen till kvarboendeprincipen.  

Jag har hittat en del utredningar som pekar på att kommunerna ständigt avvecklar särskilda 

boendeplatser. Det är intressant att ta med detta forskningsområde; å ena sidan avvecklar 

kommunerna särskilda boendeplatser samtidigt som kommunerna uppmuntras till att införa en 

parboendegaranti. 

 

Bo bra hela livet  

I utredningen ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113) beskrivs att behovet av vård- och 

omsorgsboenden för äldre växer men är svårt att förutse. Om 30 år beräknas gruppen 85 år 

och äldre att öka från drygt 240 000 (2008) till knappt 430 000 (2040) personer. Flera faktorer 

påverkar därutöver behovet av vård och omsorg i en riktning som i dag är okänd och svår att 

förutsäga. Det gäller exempelvis förändringar av hälso- och sjukvårdsperspektivet, äldre 

människors förväntningar och krav på samhälleliga insatser samt den tekniska utvecklingen 

(a.a., s.13-14). 

Utredningen pekar på att kunskapen om särskilda boenden är begränsad. Den forskning som 

finns om vård och omsorg handlar oftast om hemtjänsten och omsorgen om äldre i det egna 

hemmet. Tillgången till aktuella forskningsresultat som specifikt inriktar sig på samspelet 

mellan den åldrande personen och boendemiljön i olika boendeformer är begränsad (a.a., 

s.19). Ädelreformen har bland annat präglats av att äldre människor som behöver vård- och 

omsorg ska ha rätt till ett boende där de kan bevara sitt självbestämmande och sin integritet. 

Boendeformen särskilt boende introducerades som ett självständigt boende med lägenheter 

utrustade med kök och eget badrum (a.a., s.169). Mellan 2000 och 2007 har antalet platser i 

särskilt boende minskat. En del särskilda boenden har omvandlats till seniorbostäder. Men att 

allt färre bor i särskilt boende beror i grunden på bedömningar att behoven kan tillgodoses på 

annat sätt än genom särskilt boende (a.a., s.176-177). 
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Utredningen tar också upp att utbyggnaden under 1980-talet av kvälls- och nattpatruller 

gynnade i hög grad till att fler kunde bo kvar hemma (a.a., s.188). 

 

Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?  

Boverket och Socialstyrelsen (2003) har på regeringens uppdrag undersökt orsakerna till att 

kommunerna inte ordnat tillräckligt många bostäder i särskilda boendeformer. Rapporten 

visar på att under de senaste åren har situationen förändrats när det gäller utbudet av särskilda 

boenden. En hel del kommuner bedömer att efterfrågan på särskilda boenden minskar, att 

äldre föredrar att bo kvar hemma. Samtidigt framskymtar det att kommunerna inte anser sig 

ha ekonomiska möjligheter att behålla samma servicenivå som tidigare och därför avvecklar 

man platser i särskilt boende. Bemanning krävs dygnets alla timmar och är därmed den största 

utgiften för verksamheten. Utredningen menar att det finns skäl till oro att en minskning av 

särskilda boendeformer kan leda till att kvalitén i vården och omsorgen blir lidande samtidigt 

som anhöriga får ta mer ansvar (s.7-8). 

 

Metod 

Förförståelse  

Jag har arbetat drygt tio år inom äldreomsorgen – hemtjänsten och kommit i kontakt med 

många äldre som av olika skäl inte vill bo kvar längre i sitt egna hem, trots kommunens 

insatser för att underlätta möjligheten till kvarboende. Äldre som sökt till särskilt boende har 

ibland fått avslag med motivering att de inte haft tillräckligt stort omvårdnadsbehov. Jag har 

intresserat mig för, hur långt kvarboendeprincipen ska drivas? Det finns äldre som har 

kommunens hemtjänstinsatser men ändå av olika skäl önskar flytta till ett särskilt boende.  En 

parboendegaranti innebär i praktiken att en äldre person med omfattande vård och 

omsorgsbehov kan få vänta längre på att flytta till ett särskilt boende därför att en frisk person 

har blivit ”erbjuden” den platsen. Ett etiskt dilemma.  

 

Begreppsdefinitioner 

Här kommer förklaringar på några centrala och återkommande begrepp i uppsatsen. Det är 

min egen förståelse av begreppen och jag avser att använda dem i min uppsats.  

Äldre: människor över 65 år. 

Särskilt boende: Särskilt boende är för de äldre som fyllt 65 år och behöver heldygnsomsorg. 

Begreppet särskilda boendeformer är en samlingsbenämning och omfattar alla typer av 

äldreboenden som till exempel servicehus, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem.  
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Parboendegaranti: att kunna erbjuda parboende i ett särskilt boende när endast den ena 

make/maka har ett omfattande vårdbehov och därmed behöver flytta. Parboendegarantin 

tillämpas utifrån kommunens förutsättningar, exempelvis rätten att bo under samma tak, bo i 

samma lägenhet eller bo i lägenhet vägg i vägg. 

I kommunen där mina informanter arbetar definierar parboendegaranti så här: Rätten att bo 

under samma tak. Alla lägenheter ligger på 30 kvadrat och makarna blir erbjudna varsin 

lägenhet. Om det finns önskemål att dela lägenhet försöker boendet verkställa det.  

Äldreboende och särskilt boende: För att variera språket har jag valt att skriva båda begreppen 

– definieras lika. 

Biståndshandläggare, handläggare och informant: För att variera språket har jag valt tre 

begrepp – definieras lika. 

 

Litteratursökning  

Jag har sökt och letat efter artiklar samt litteratur på Riksdags-, Stats- och Ersta Sköndals 

bibliotek. Först provade jag med sökordet parboende men det gav nästan inga träffar. Jag har 

använt sökord som biståndshandläggare, äldre, implementering, och särskilt boende. För att 

hitta relevant litteratur har jag sökt i databaser som DIVA, Libris, Academic Search Elite, 

sökmotorn google, google scholar, Socialstyrelsen och Äldre i Centrum. När jag fått tag i 

intressant litteratur har jag undersökt vilka sökord de angivit och gjort vidare 

litteratursökning.  

 En dag i april hade Äldreforskningens hus i Stockholm olika föreläsningar för allmänheten. 

Jag tog tillfället i akt och gick dit i hopp om att hitta någon intressant forskning som berörde 

mitt ämne. Jag fick tag på forskning om biståndshandläggarens yrkesroll men tyvärr ingenting 

om att åldras i en parrelation på ett äldreboende.  Jag har också ringt Nestor FoU-center 

(Forskning och utveckling med äldre i Fokus) men inte funnit någon forskning som är 

relevant för mitt ämne.  

 

Population 

Studien är enbart inriktad mot biståndshandläggare som handlägger ärenden som omfattas  av 

socialtjänstlagen (SoL). Anledningen till att studien riktar sig till biståndshandläggare är av 

två skäl. Med tanke på att det är en C-uppsats är tiden begränsad, annars hade det varit 

intressant att intervjua både biståndshandläggare och de äldre för att få ett större perspektiv 

hur parboendegarantin tillämpas och upplevs. Det andra skälet till varför jag uteslutande valde 

att intervjua biståndshandläggare, det är lättare att få tag i myndighetspersoner. Att hitta 
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intervjupersoner i kategorin äldre som har flyttat till ett särskilt boende genom att åberopat 

parboendegarantin hade troligtvis krävt mer förberedelser. Då fordras det att få tag på rätt 

myndighetsperson som har befogenheten att avgöra vilka äldre som får tillfrågas för en 

intervju. Inför intervjutillfället hade jag behövt fundera hur jag skulle gå till väga om de äldre 

kom in på känsligt ämne, att det sin tur exempelvis rev upp några gamla sår. Dalen (2007) 

skriver att personliga berättelser kan väcka ouppklarade känslor och det kan i sin tur skapa 

oro hos intervjuaren. I kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att hitta den rätta balansen 

mellan närhet och distans till informanterna (s.17). Efter en tids övervägande fick mina 

nyckelpersoner bli fyra biståndshandläggare.  

 Alla fyra informanterna har erfarenhet av utredning av parboende. Två av informanterna 

gick på 80-talet social service - linjen och de andra två har genomgått socionomutbildningen 

på 2000-talet. Alla har arbetat som biståndshandläggare inom kommunen mellan fem och nio 

år. Under dessa år har varje handläggare gjort mellan två till fem utredningar som åberopat 

parboendegarantin.  

 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna har jag sökt efter information och fakta om parboendegaranti. Det finns 

många debattartiklar publicerade på olika hemsidor. Jag har sökt på google efter information 

samt läst motioner. När jag läste Folkpartiets rapport, framgick det tydligt vilka kommuner 

som infört garantin. Jag utgick ifrån rapporten när jag valde en kommun som infört 

parboendegarantin. Det finns två anledningar till det valet av kommun, dels har de tillämpat 

parboendegarantin i flera år och dels ligger den nära Stockholms stad. Därefter gick jag in på 

deras hemsida och valde att kontakta det första namnet som stod på listan över 

biståndshandläggarna på utredningsenheten. Jag ringde upp och presenterade mitt C-

uppsatsämne och varför jag var just intresserad av att intervjua handläggare som utrett den här 

typen av ärende. Handläggaren erbjöd sig att prata med sina kollegor och återkom några dagar 

senare med fyra namn. Jag skickade ett mejl till alla fyra informanterna samt bifogade ett 

informationsblad (se bilaga 1).    

 Alla fyra informanterna var kvinnor och intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats. De 

två första intervjuerna skedde under samma dag och dagen efter började jag att transkribera 

intervjuerna. En vecka senare genomfördes de andra två intervjuerna också under samma dag 

därefter transkriberade jag dem. Under transkriberingen lyssnade jag i korta intervaller och 

skrev ner ordagrant det som sagts under intervjuerna samt markerade var pauserna låg. Sedan 

spolade jag tillbaka och lyssnade på ett längre stycke, dels för att dubbelkolla att jag 
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transkriberat allt samt att materialet kändes mer levande när jag lyssnat på den ett par gånger. 

Intervjuerna spelades in på diktafon. Intervjuguiden har två teman, den ena är att beskriva 

handläggning och det andra är erfarenheter av handläggningen (se bilaga 2).  

 

Bearbetning av data 

Under transkriberingen blev det tydligt att alla handläggarna berättade om parboendegarantin 

utifrån fyra perspektiv nämligen; handläggarnas, de äldres, anhörigas och äldreboendets. 

Därför kodade jag mitt empiriska material utifrån dessa fyra teman. I en forskningsprocess 

börjar vanligtvis kodningen när data samlats in. Den avser till att inrätta materialet och 

synliggöra mönster och samband (Jönsson, 2010, s.56). Resultatdelen redovisas med ett flertal 

citat, det gör att materialet känns mer levande. Jag har dock redigerat citaten en aning för att 

minska igenkänningsfaktorn sinsemellan informanterna. I resultatdelen har jag valt att 

presentera det material som motsvarar mitt syfte och mina frågeställningar. Det innebär att en 

del av det insamlade materialet har sållats bort. Jag har använd ett induktivt arbetssätt genom 

att jag först har samlat in mitt empiriska material och utifrån det har jag valt teorier.En stor 

del av den kvalitativa forskningen vilar på förtydligande av en teoretisk ram som uppkommer 

efter informationsinsamlingen (Bryman, 1997, s.103). Först valde jag implementeringsteorin 

och under analysarbetets gång tillade jag teorin om handlingsutrymme. I ett induktivt 

perspektiv kan tolkningen växa fram i små steg utifrån det insamlade materialet (Sohlberg, 

2009, s.247).   

  

Metodval  

Jag har i min studie valt att använda kvalitativ metod för att få en förståelse hur det är för 

biståndshandläggarna att arbeta med parboendegaranti. Parboendegarantin är relativt ny och 

det tar tid att förankra den ute i kommunerna. Det mest grundläggande draget i en kvalitativ 

forskning är önskan att vilja förstå vilka handlingar, normer och värden utifrån 

intervjupersonens eget perspektiv (Bryman, 1997, s.77). Det är få äldre par som söker enligt 

parboendegarantin samtidigt betyder det att de är få handläggare som utreder den här typen av 

ärenden.         

 Att genomföra en kvantitativ studie har inte varit aktuellt, tidsmässigt hade det inte varit 

genomförbart. Även om frågeformuläret skulle vara riktad till endast biståndshandläggare 

skulle troligtvis endast ett fåtal av dem gjort en utredning. Att utforma ett frågeformulär om 

parboendegaranti skulle troligtvis bli en fyrkantig metod. En kvantitativ intervju är ofta för 
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snäv och för inrutad för att få med en människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt 

(Repstad, 1993, s.60). 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitets- och reliabilitetsfrågor behöver bedömas på annat sätt vid kvalitativ forskning än 

vad som gäller vid kvantitativ forskning. Validiteten i en kvalitativ studie är kopplad till 

undersökarens erfarenhet, förmågan att ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter 

(Larsson, 2005, s.116). Eftersom jag har begränsat med erfarenhet av att genomföra 

intervjuer, samt att det är första gången jag har transkriberat och analyserat intervjuer på egen 

hand kan validiteten minska. Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man avser 

att undersöka och ingenting annat (Thurén, 2007, s.26). För att försöka öka validiteten har jag 

under hela arbetets gång gått tillbaka till syftet och frågeställningarna och kontrollerat att jag 

hela tiden jobbat för att få svar på syftet.  Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är viktigt 

under studiens gång att fokusera på innehållet samt syftet, för att säkra validiteten. (s.270).  

 Kvale & Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet sammankopplas med 

forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet. Reliabilitet handlar också om huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer 

att ge olika svar till olika intervjuare.  Intervjuarens reliabilitet brukar diskuteras i relation till 

ledande frågor, som kan påverka informantens svar (s. 263). Från min sida har det nästan varit 

ofrånkomligt att ställa ledande frågor, för det krävs att man har praktisk erfarenhet från att 

genomföra intervjuer. Därmed tror jag att reliabiliteten är låg för om någon annan student 

genomför den här studien med samma informanter och intervjuguide är chansen att 

informanterna ger liknande berättelse, men att studenten ställer andra följdfrågor och därmed 

kan också resultatet förändras. Kvale & Brinkmann (2009) tar upp att intervjuaren hela tiden 

är tvungen att ta beslut om vilka perspektiv av intervjupersonens svar som är intressanta och 

då ställa följdfrågor (s.182).  

Det är svårt att göra någon generaliserbarhet eftersom materialet endast bygger på fyra 

intervjuer. Men det var heller inte mitt syfte med studien. Kvalitativ forskning har fokus på 

relativt små urval och därför är möjligheten att generalisera resultaten begränsad (Larsson, 

2005, s.118). 

 

Metodproblem 

Min ambition var att intervjua sex biståndshandläggare i samma kommun, men jag lyckades 

dock bara få tag på fyra biståndshandläggare som genomfört den här typen av utredningar. 
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Jag beslutade att det fick vara tillräckligt. Om jag dessutom valde att intervjua två till 

informanter i en annan kommun, är risken att det skulle bli en rörig uppsats eftersom varje 

kommun tillämpar parboendegarantin på lite olika sätt.  

 

Etiska övervägande 

C-uppsatsen omfattas inte av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460), då uppsatsen går inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå (a.a. 2§). I 

studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) beaktas och efterföljts. De fyra etiska 

ställningstaganden, som jag har tagit hänsyn till i min studie är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med 16 § om 

informationskravet, har informanterna blivit informerade om uppsatsen syfte innan de 

godtagit till att delta. En vecka före intervjuerna skickade jag ut ett informations- och 

samtyckebrev till informanterna (se bilaga 1). Vid intervjutillfället berättade jag muntligt det 

som stod i informationsbrevet, varför jag just ville intervjua dem, att intervjuerna var frivilliga 

och att det var möjligt att när som helst avbryta deras medverkan. Enligt samtyckekravet, 17 § 

har jag inhämtat samtycke från informanterna. Efter att jag muntligt berättat det som stod i 

informations- och samtyckebrevet skrev både jag och informanterna under. Enligt 

nyttjandekravet upplyste jag om att all information från intervjutillfället endast har till avsikt 

att användas till min C-uppsats. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas arkiverad och 

tillgänglig i en databas på Ersta Sköndals Högskola samt DIVA. Jag har beaktat 

konfidentialitetskravet genom att samtliga informanterna samt kommunen har avidentifieras. 

För att behålla kommunens anonymitet kommer det inte att nämnas vilket år kommunen 

införde parboendegarantin. Däremot kan anonymitet inte utlovas till kollegorna sinsemellan 

eftersom de kanske känner varandra väl och kan gissa vem som uttalat sig i citaten. Tills sist 

informerades det om att endast jag kommer att ha tillgång till bandupptagningen samt att allt 

kommer att raderas när uppsatsen är färdig och godkänd.   

 

Teori 

Jag har valt att dela upp implementeringsteorin i två teoretiska begrepp, nämligen formell- 

och relationell implementering. Formell implementering ses utifrån ett politiskt och juridiskt 

perspektiv och relationell implementering riktar sig på relationer dels sinsemellan det äldre 

paret och dels deras förhållande till barnen.  Jag har också valt en teori om handlingsutrymme. 

Mitt empiriska material kommer att analyseras utifrån dessa teorier. 
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Formell implementering 

Att implementera är när man ska överföra ett beslut, en metod eller ett arbetssätt från en 

”nivå” till en annan. När vi tänker på implementering genom att överföra ett beslut från 

”centrala beslutsfattare” exempelvis politiker, till en verkställare som är på lokal nivå. Det är 

ofta i denna överföringsprocess någonting går över styr eller aldrig fullföljs (Börjesson, 2008, 

s.115). 

 Rothstein (2010) menar att implementeringsforskningen riktar sig till vad staten kan göra. 

Om vi vill förstå vad staten kan göra bör de olika åtgärdsprogram ses utifrån förmåga till 

rationellt beslutsfattande, rationellt genomförande och politiskt legitimitet. För att kunna 

genomföra ett utformat och organiserat offentligt åtgärdsprogram behövs förtroende från 

allmänheten (a.a., s.93). När massmedia regelbundet fokuserar på ett och samma problem, kan 

politiker så småningom känna sig uppmanade att utforma något slags åtgärdsprogram .  

Rothstein menar att politiken också handlar om att värna om det symboliska värdet. Det kan 

ges i uttryck genom att ett åtgärdsprogram utformas även när det saknas kunskap om  hur 

resultatet kan tänkas bli (a.a., s.96-97). När ett offentligt åtgärdsprogram ska genomföras 

innebär det en tredimensionell relation mellan staten, kommunen och medborgaren. I 

realiteten utförs den offentliga politiken av kommunerna själva. Kommunerna ska formellt 

handla enligt centrala mål och direktiv, men de har ett handlingsutrymme vad gäller hur 

verksamheten ska utformas (a.a. s.119). 

 Sannerstedt (2001) menar att det finns ett glapp mellan beslutsfattarna och de professionella 

som ska verkställa besluten, av naturliga skäl. Beslutsfattarna saknar oftast den professionella 

kompetensen. De professionella som sitter inne med sakkunskapen, har också ett stort 

handlingsutrymme och det ska ses som en tillgång. Med stort handlingsutrymme kan de 

professionella utforma verksamheten så som situationen kräver och efter individuella 

önskemål (s.22-23). Rothstein (2010) skriver vidare att implementeringsforskning framhåller 

att, för organiseringen ska lyckas i genomförandeledet är det viktigt att ha tillräckliga 

resurser, motiverad och kunnig personal och att det ska ske en kontinuerlig utvärdering av den 

ansvariga organisationen (a.a., s.113).  

 Rothstein (2010) tar upp att staten ska möjliggöra medborgarens autonomiprincip. Med det 

menas att staten bör så långt det är möjligt skapa lika förutsättningar för att medborgarna ska 

kunna förvekliga sina önskningar. Lika respekt bygger på att medborgarna själva kan bedöma 

vad som är bra för deras liv och att de kan göra självständiga val (a.a., s.44-45).  
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Relationell implementering 

Den relationella implementeringen beskrivs utifrån en subjektiv, känslomässig 

relationsförbindelse.      

 När anhöriga står för vård och omsorg är det en omständighet som främst bygger på familje- 

och släktrelation. I den här typen av relation finns många förväntningar och föreställningar 

som omfattar moraliska sidor (Sand, 2007, s.73). Författaren tar upp begreppen solidaritet och 

ambivalens. Solidaritet mellan generationerna kan uttryckas på olika sätt, via social kontakt, 

känslomässig närhet, förpliktelser och utbyte av hjälp och insatser. Med ambivalens avses de 

inbyggda motsättningar i föräldrar – barn - relationen som präglas av motstridiga 

förväntningar och blandade känslor. Det existerar ofta starka emotionella band mellan 

familjemedlemmar. Känslomässiga relationer mellan människor innehåller oftast flera 

komponenter att ta hänsyn till, det vara ett stort spann allt från starka tabun till mer otydliga 

gränser. Familjerelationer kännetecknas oftast av att de är ojämlika och komplicerade. När en 

äldre person blir vårdberoende kan gamla och även nya konflikter ges till känna (a.a., s.74-

76).  Berg (2007) skriver att det allra svåraste för många under ålderdomen är att den man 

lever med dör. Att bli änka eller änkling innebär både psykiska och fysiska påfrestningar 

(s.156). 

 

Handlingsutrymme 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som innebär en stor frihet till varje kommun att 

utforma verksamheten efter behov och lokala förutsättningar (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, 

s.51). Socialtjänstlagens verksamhet ska präglas av en helhetssyn och dennes behov som i sin 

tur ställer krav på att de professionella har ett flexibelt arbetssätt (a.a., s.52). Ramlagen ger 

handläggaren stort handlingsutrymme att utgöra sina professionella bedömningar i de enskilda 

fallen. Frivillighet och självbestämmande är viktiga principer vid handläggning av enskilda 

ärenden, även för äldre personer (a.a., s.59). 

 Handläggarnas roll för tankarna till beteckningen ”gräsrotsbyråkrat” som myntades av 

Michael Lipsky år 1980. Det som kännetecknar en gräsrotsbyråkrat är den direkta kontakten 

med medborgarna, men även en viss handlingsfrihet när arbetsuppgiften ska genomföras 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s.40). Biståndshandläggarens handlingsutrymme är inte 

konstant, utan skiftar beroende på hur organisationen är utformad. När kommunerna skapar 

egna regler och riktlinjer för verksamheten kan det vara av flera skäl. Regler och riktlinjer kan 

ha tillkommit för att fungera som ett stöd i handläggningsprocessen och för att åstadkomma 
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enhetliga bedömningar och beslut inom en kommun, vilket i sin tur bidrar till en begränsning 

av handläggarnas handlingsutrymme (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s.68). 

 Norman (2010) skriver att biståndshandläggarna slits mellan att å ena sidan att ta hänsyn till 

budgetramarna och andra sidan bedöma äldres behov (s.41). Dunér och Nordström (2005) 

beskriver biståndshandläggarens villkor och dilemman i bedömningar av insatser. Å ena sidan 

önskar biståndshandläggarna tydligare regler och riktlinjer för handläggning av ett bistånd för 

att kunna berättiga sina beslut, även då det gäller avslag. Å andra sidan uttalar de krav på att 

få större handlingsutrymme i mötet med äldre (a.a., s.56). Biståndshandläggarna är själva 

bärare av normer och värderingar och liksom alla andra människor drivs 

biståndshandläggarna av sina egna drivkrafter (a.a., s.58).  

 

Resultat  

Mitt resultat kommer att presenteras utifrån fyra teman; nämligen handläggarna, äldre, 

särskilda boenden och anhöriga. Utifrån varje tema speglar handläggarna möjligheter samt 

svårigheter med parboendegarantin.  

 
Handläggarna 

Det saknas riktlinjer utifrån vilka kriterier en biståndshandläggare ska bedöma den icke 

vårdbehövande partnerns rätt till att flytta med enligt parboendegarantin. Handläggarna 

beskriver att det alltid sker i form av individuell bedömning när den friska makan/make 

önskar flytta med till särskilt boende.  ”Parboendegarantin är som en riktlinje” beskriver en 

handläggare.  I kommunens äldreplan står det att kommunen har ambitionen att kunna erbjuda 

parboende även för par där endast den ena har behov av särskilt boende.  

 Som jag skrev tidigare i inledningen krävs det två separata ansökningar för att en 

parboendegaranti ska gå i lås. Den som har omfattande vård- och omsorgsbehov kan med stöd 

av 4 kap. 1 § SoL beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § SoL. 

Den friske partnern som önskar flytta med sin maka/make till särskilt boende kan åberopa 

parboendegarantin i sin ansökan med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Vid avslag om bistånd enligt 4 

kap 2 § SoL ska avslaget ges enligt 4 kap 1 § SoL. Det är dock alltid den enskilde själv som 

ska skriva under för att ansökan ska vara giltig. Den medföljande partnern som flyttar med till 

särskilt boende har rätt att provbo där i tre månader, innan han/hon bestämmer sig för att 

stanna kvar. Men för att kunna utnyttja den möjligheten krävs det man har råd med dubbla 

hyror. Maka/make har också rätt att bo kvar på det särskilda boendet om dennes sjuke partner 

går bort före. I kommunen betyder parboendegarantin rätten att bo under samma tak. I 
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kommunen finns sex särskilda boenden varav det är tre som har både en somatisk- samt en 

demensavdelning. Beroende på parets behov, kan rätten att bo under samma tak betyda att de 

bor på olika avdelningar. Emellanåt kommer önskemål från paren att få bo i samma lägenhet, 

det aktuella boendet försöker verkställa önskningen genom att exempelvis flytta in en extra 

säng. 

 Informanterna beskriver handläggningsrutiner kring parboendegarantin på liknande sätt men 

med lite olika formuleringar. Det kan vara exempelvis att ena partnern eller någon anhörig, tar 

kontakt med en handläggare. Därefter startar en utredning. Vid en demenssjukdom ska det 

styrkas med ett läkarintyg. Det är dock alltid den enskilde själv som ska skriva under för att 

ansökan ska vara giltig. Handläggarna gör utredningen och en bedömning och sedan beslutar 

förvaltningschefen om bifall eller avslag. Om det blir ett bifall står det i beslutet att paret ska 

bli erbjuden ett boende inom tre månader från den dagen beslutet är taget. Den medföljande 

gör en egen ansökan, att fortsätta bo med sin maka/make.  

Media har publicerat stora rubriker om äldre par som tvingas flytta isär på ålderns höst.  

Media är en central informationskanal som äldre och anhöriga tagit del av . 

”När dom hör att vissa kommuner erbjuder så tänker dom jaha… hur är det i den här 

kommunen” berättar en handläggare. 

Informanterna berättar att anhöriga och de äldre inte alltid vet att deras kommun har infört 

garantin. Handläggarna beskriver att i deras arbetsuppgifter ingår en informativ roll. När den 

äldre behöver hjälp och stöd i hemmet för att kunna fortsätta bo kvar, kontaktas en 

handläggare. I de flesta fallen är det en anhörig som tar den första kontakten. Då informeras 

det vad äldreomsorgen i kommunen kan erbjuda, exempelvis olika insatser i hemmet och 

olika typer av dagverksamheter. Men däremot berättar alla fyra handläggare att informationen 

kring parboendegarantin ges när någon äldre bokstavligen efterfrågar den. Om ett äldre par 

uttrycker att de önskar flytta ihop till ett särskilt boende, då informerar handläggarna att 

parboendegarantin finns i kommunen. Att informera om garantin enligt löpandebandprincipen 

kan göra mer skada än nytta. När den ena har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och till 

sist behöver flytta, är det oftast en lättnad för den andra partnern. Makan kanske har under 

flera år tagit hand om maken, är utarbetad och ser fram emot att få börja ta hand om sig själv. 

Om handläggarna i detta skede, rent rutinmässigt skulle informera om garantin skulle det 

kanske uppfattas som oförskämt. 

 

Ja, ska vara försiktig och undersöka läget, om det blir ångestfull prat hur blir det då? Ska vi skiljas 

åt? då är det lämpligt med informationen ni kan faktiskt flytta tillsammans. men om det är en 
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ansökan att jag har kämpat på i fem-tio år jag orkar inte längre nånting måste hända han eller hon 

måste flytta. Om jag då säger du kan flytta med. det kan ju tas som oförskämt… kanske uppstå den 

person blir arg. Vadå menar du ska jag…? det är inte lätt, de där är väldigt känsligt, egentligen är 

det en bra förmån men inte för alla.  

 

Vid upprepande tillfällen under intervjuerna underströk informanterna sin professionella rolls 

betydelse. De har en informativ uppgift som innebär att ge konkret fakta vad ett särskilt 

boende betyder samt har möjlighet att uppmuntra till att göra ett studiebesök. Handläggarna 

uttrycker en oro inför framtiden, tänk om det blir fler par som söker? Hur blir det då?  40-

talisterna är en generation som snart behöver omsorg, de kanske kan kräva mer. Handläggarna 

uttrycker en tydlig oro om det blir en ökad efterfrågan måste riktlinjer införas. Särskilda 

boenden är inriktade för personer som behöver mycket omvårdnad, inte för friska personer. 

Det finns en tydlig oro, hur blir det om fler friska personer flyttar in på särskilda boenden?  

 

Dom är lite luddiga här i kommunen, juridiken och domar säger att det ska vara starka 

psykologiska skäl för att kunna åberopa parboendegarantin. Men i vår kommun ska det vara en 

individuell bedömning av paren, det är jättesvårt att liksom sätta upp riktiga riktlinjer eller 

bedömningskriterier för vilka par utan det måste nog vara den här individuella bedömningen 

ändå…  

 

En informant tycker att det borde finnas en riktlinje om tidsbegränsning, det har varit ett par 

vars partner började sakna sin make först efter ett år och kunde då åberopa parboendegarantin. 

Det har ännu inte gjorts någon utvärdering i kommunen och handläggarna menar att 

underlaget är för skralt för att göra en relevant utvärdering. Detta medför också att det är 

komplicerat att sätta upp betydelsefulla riktlinjer. Handläggarna återkommer i resonemanget 

till att ge bifall enligt garantin är enkelt, däremot är det en stor utmaning när det ska 

verkställas ute i verksamheten. I framtiden bör kommunen anpassa byggandet till fler större 

lägenheter. Det är boendesamordnaren som har uppföljning av dem som flyttar till särskilt 

boende. Uppföljning sker utifrån ett individuellt perspektiv och inte utifrån parrelations 

perspektiv.   

  

Äldre 

Handläggarna beskriver att den här garantin innebär en ypperlig valmöjlighet för ett fåtal 

äldre par men långt ifrån alla. Det finns par som lever i ett symbiosförhållande som blir sjuka 

av oro när den andra är utom räck- och synhåll, att separera dem vore omänskligt. De som 

söker parboende har ofta varit gifta i 50-60 år och för dem är det en möjlighet att fortsätta 
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vara tillsammans in i det sista. Handläggarna uttrycker att människor är olika med olika 

behov, de äldre par som har starka behov av varandras närhet betyder garantin A och O. 

Valmöjligheten att kunna fortsätta bo tillsammans även om hälsan tryter för den ena partnern. 

Handläggarna har märkt att parboendegarantin också fört med sig ett dilemma, det är inte 

ovanligt att det äldre paret har olika åsikter i den här frågan. Vid somliga tillfällen får den ena 

övertala sin käraste att flytta med och det kan pågå under en längre tid. 

 

… det är ett makar nu har liksom velat lite först ville han absolut inte bo med sin fru som ville och 

sen ville inte igen det har varit mycket såna saker men nu har han bestämt sig så nu står han i kö då 

till samma boende. 

 

Handläggarna skildrar flera korta berättelser, där den äldre tvekar att flytta med, det finns en 

rädsla för att bli ensam i ett boende där äldre har omfattande vård- och omsorgsbehov. Den 

äldres tveksamheter bottnar också i rädslan av att bli isolerad om sin sjuke maka/make går 

bort först. De flesta par har levt tillsammans 50-60 år när slutligen den ena behöver flytta, 

oftast är gränsen nådd och den friske partnern mäktar inte med den ohållbara situationen 

längre, trots insatser från hemtjänsten. I en sådan situation uttrycker många äldre en stor 

lättnad när den ena äntligen flyttar till ett särskilt boende. 

 

Särskilda boenden 

Kommunens definition av parboendegarantin är rätten att få bo tillsammans under samma tak.  

Biståndshandläggarna berättar att en del äldre tycker det är toppen att ha varsin lägenhet i 

samma byggnad och kunna besöka sin partner när andan faller in men samtidigt kunna ha 

möjligheten att dra sig tillbaka. Men det finns också det motsatta, par som absolut vill 

fortsätta bo tillsammans i en lägenhet. Många boenden försöker ordna det rent praktiskt för de 

par som vill bo i samma rum, exempelvis genom att ta in en extra säng. Men en del boenden 

har svårt att verkställa detta önskemål, ett problem kan vara personalens arbetsmiljö 

försämras. Det blir helt enkelt för trångt med två sängar. Brandrisken är ett annat hinder, 

boendena är beräknade efter ett max antal personer som ska bo där. Ett par som flyttande in 

på ett särskilt boende önskade att det fanns större lägenheter men tyvärr går inte rummens 

storlek att ändra på, däremot försöker flera boenden att vara kreativa och hitta nya lösningar 

som exempelvis i detta citat. ”Jaa, som i det paret, dom är jätte flexibla på boendet det här kan 

ni ha som sovrum å det här kan ni ha som vardagsrum, men paret menade att är ändå en 

korridor emellan å där går människor”. En handläggare beskriver att makarna kände sig 

lurade, för de tycker inte att parboende är att bo i skilda lägenheter. 
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Flera av kommunens boenden har två olika inriktningar; en somatisk- respektive en 

demensavdelning. Om makan exempelvis har en demensdiagnos flyttar hon till demens- 

avdelningen och hennes make har då möjlighet att söka till den somatiska avdelningen. 

Handläggarna berättar att de svårigheter som boendena stöter på är att lösgöra två lägenheter 

samtidigt. Vanligtvis får den med stort omvårdnadsbehov flytta först medan den andra 

tålmodigt får vänta tills en lägenhet blir ledig. En handläggare berättar här om en svårighet 

när makarna får flytta in vid olika tidpunkter. 

 
Ja, det var en kvinna som ville flytta till sin man, hon var så ledsen och förtvivlad att hon inte fick 

vara tillsammans med honom och han var också det. Han bodde på Solgården hon bodde inte så 

långt därifrån, men hon fick åka färdtjänst jag tror hon åkte tre gånger i veckan till honom. Det var 

tydligen väldigt uppslitande varje gång dom skulle åka ifrån varann.  

 

Efter ett halvår fick makan en egen lägenhet bredvid honom. När en icke vårdbehövande 

person flyttar in till ett särskilt boende, medför det en ekonomisk förlust för verksamheten 

som då endast får intäkter för kost och logi.  

 

Anhöriga 

Kontakten med anhöriga, i det här fallet barnen, berättar gärna vad som är bra för deras 

föräldrar. Handläggarna beskriver barnen som aktiva och måna om sina föräldrar, de är i 

allmänhet pålästa om att parboendegarantin finns i kommunen. 

Nätverk, ja barn. I alla tre fallen har barnen varit väldigt engagerade som tagit hand om sina 

föräldrar i många år innan dom sökte hemtjänst. För det gjorde dom i första hand sökte hemtjänst, 

de var ju barnen som löst bekymmer hemma eller behov först och främst. Väldigt engagerade barn 

måste man säga.  

 

Handläggarna beskriver att barnen många gånger är trötta därför att de har engagerat sig 

mycket runt i kring föräldrarnas vardag. I några fall insisterar barnen på att deras föräldrar ska 

ansöka om att flytta till ett äldreboende. Handläggarna berättar vidare att anhöriga ser det från 

ett annat perspektiv jämfört med deras föräldrar. Anhöriga upplever å ena sidan att föräldrarna 

börjar bli till åren, å andra sidan att de själva är utslitna efter att engagerat sig mycket i 

föräldrarnas tillvaro. Ibland uppstår det konflikter mellan barn och föräldrar för att de har 

delade meningar i den här frågan. I en sådan situation påpekar handläggarna att de själva har 

en opartisk roll och att de ska hålla sig till fakta.  
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Analys 

Utifrån teoretiska utgångspunkter samt övrigt material som tidigare presenterats i uppsatsen 

kommer jag att försöka förstå vad det är som biståndshandläggarna beskriver och därmed öka 

kunskapen om biståndshandläggarens erfarenhet av att arbeta med parboendegarantin. Jag 

hoppas på att kunna svara mina på frågeställningarna; Finns det riktlinjer eller praxis som 

biståndshandläggaren kan arbeta efter? För vilka skapas möjligheter och svårigheter med en 

parboendegaranti, enligt biståndshandläggarna? Hur beskriver biståndshandläggarna 

tillämpningen av parboendegarantin? 

  Resultatets rubriker har kodats om i analysen, för att belysa komplexiteten med en 

parboendegaranti. Analysen kommer att presenterats utifrån tre nya perspektiv; politisk idé till 

verklighet, valfrihetens dilemma och individuell bedömning. 

 

Politisk idé till verklighet  

Som jag skrivit i inledningen påvisar massmedia då och då äldre par som tvingas skiljas åt på 

ålderns höst. Handläggarna berättar att massmedia är en central informationskanal och har 

exempelvis via tv och dagstidningar nått ut till medborgarna med informationen om att några 

kommuner infört parboendegaranti. De uttrycker att massmedias uppmärksamhet är 

drivkraften till att det blivit ett politiskt diskussionsämne. Detta kan förstås utifrån Rothsteins 

(2010) resonemang att det behövs politisk legitimitet, antingen från medborgarna i stort eller 

från den grupp som blir berörd, för att en implementering ska gå att genomföra. Rothstein 

menar att politik också handlar om att stödja de symboliska värdena i samhället. När 

medborgarna uttrycker att det är inhumant att tvinga äldre par till en separation mot sin vilja, 

kan politiker så småningom känna sig manade att införa en parboendegaranti, även när det 

saknas kännedom om hur resultatet kommer att utmynnas. På så sätt kan kommunernas 

införande av garantin ha ett symboliskt värde som visar att man värnar om de äldres 

självbestämmanderätt.  

Informanterna poängterar att det måste vara svårt för kommunerna att planera inför 

framtiden, då det är oklart vad en parboendegaranti kan föra med sig. För även om 

kommunerna för statistik över hur människor önskar bo på ålderns höst, kanske den äldre 

personen tycker någonting helt annat vid den aktuella tidpunkten. Denna problematik tas upp i 

utredningen ”Bo bra hela livet”(2008:113) där det framkommer att det är flera faktorer som 

gör att det är svårt att förutsäga hur vård och omsorg kommer att se ut i framtiden. Det beror 

på förändringar av exempelvis äldre människors förväntningar och deras behov av samhälliga 

insatser.   
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Två av handläggarna uttrycker sin oro inför framtiden, hur kommer fyrtiotalisternas 

förväntningar se ut på vård och omsorg? Wetterborg (2009) är kritisk till att Jan Björklunds 

och Barbro Westerholms uttalande om att Folkpartiet utlovar att de ska begära en 

parboendegaranti i socialtjänstlagen. Det sägs ingenting hur den här garantin ska finansieras. 

Wetterborg menar att fyrtiotalisterna är många till antalet och snart börjar de ta dela av 

äldreomsorgen och även kanske ta del av parboendegarantin. Vem ska betala?  

Handläggarna menar dock att retorik och praktik inte alltid går hand i hand. Politikerna har 

stora versioner och är duktiga på att verbalt uttrycka sig, men hur det praktiskt ska 

implementeras i kommunerna är betydligt svårare. Att verkställa parboendegarantin är en stor 

utmaning för de särskilda boendena. Liknande menar Rothstein (2010) att motsättningar 

uppstår när offentliga åtgärdsprogram ska implementeras. Ett program behöver som regel 

åtgärder på flera nivåer, både den centrala, regionala och lokala politisk nivån. På lokal nivå 

menas i det här sammanhanget hur de särskilda boendena ska utforma sin verksamhet för att 

klara av att verkställa parboendegarantin. Informanterna uttrycker att när en icke 

vårdbehövande person flyttar in på ett särskilt boende innebär det framför allt en ekonomisk 

förlust för verksamheten eftersom den friske personen endast genererar intäkter för kost och 

logi. I Folkpartiets (2010) rapport framgår det att det finns en oro bland kommunföreträdare 

vad en parboendegaranti i realiteten kan betyda utifrån ett ekonomiskt perspektiv och vilka 

förpliktelse som förväntas från kommunens sida. Å andra sidan tyder det på att kommuner 

som infört garantin menar att det fungerat bra men också hänvisat till att det är få par som 

söker. Informanterna berättar att kommunerna måste ha det ekonomiska kapitalet för att 

garantin ska kunna implementeras.  Å andra sidan måste kommunerna också ha möjlighet att 

kunna finansiera detta.       

 Boverket och Socialstyrelsen (2003) skildrar att kommunerna inte anser sig ha ekonomiska 

förutsättningar att behålla samma servicenivå som tidigare och därför avvecklar man platser i 

särskilt boenden. Utredningen visar på att kommunerna försöker tillgodose behovet så långt 

det är möjligt i det egna hemmet för då det är mindre kostsamt jämfört med en plats i ett 

särskilt boende.   

Handläggarna berättar vidare att på äldreboenden uppkommer det olika 

implementeringsproblem när garantin ska bli verklighet. Ett problem kan vara när ett äldre par 

önskar dela lägenhet och två sängar ska få plats. För det första försämras personalens 

arbetsmiljö, därför att de får mindre arbetsyta att röra sig på. För det andra kan två sängar 

försvåra framkomligheten att snabbt kunna utrymma lägenheten exempelvis vid en brand.  

Rothstein (2010) hänvisar till implementeringsforskningen som visar på att, för 
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organiseringen ska lyckas i genomförandeledet är det viktigt med tillräckligt med resurser, 

motiverad och kunnig personal. Om det saknas större lägenheter som är beräknade för två 

personer, är det då personalens arbetsmiljö som ska ge vika för att det äldre paret ska få 

möjlighet att dela lägenhet?   

Rothstein menar att personalens motivation och kunnighet är en viktig del i 

implementeringsledet. Med tanke på det Rothstein skriver, bör verksamheten lyssna på 

personalens åsikter och ta till vara deras intressen för att bevara personalens motivation samt 

kunskaper. Om nu det särskilda boendet i första hand tar hänsyn till äldres behov och 

önskemål och därmed blundar inför personalens åsikter och arbetsmiljö, är risken att 

personalens motivation avtar. Rothstein (2010) skriver vidare att det även måste finnas 

tillräckligt med resurser för att lyckas med implementeringen. I den här diskussionen kan 

resurser hänvisas till lägenheter anpassade för två personer. Eftersom det saknas större 

lägenheter kan det ses som brist på resurser.    

 Det är en svår gåta att lösa. Har kommun de ekonomiska förutsättningar som krävs för att 

bygga ut större lägenheter? Eller ska personalens arbetsmiljö få ge vika?  

 Informanterna berättar att de flesta par tycker det är en bra lösning att få två separata 

lägenheter och då fungerar det bra för personalen. En av handläggarna är också 

boendesamordnare och hon genomför individuella uppföljningar av de personer som flyttat 

till särskilt boende. Rothstein (2010) framhåller att utvärderingen av den ansvariga 

organisationen är en viktig ingrediens för att lyckas genom hela genomförandeledet.   

 

Valfrihetens dilemma  

Handläggarna beskriver att parboendegarantin är en förträfflig valmöjlighet för ett fåtal par 

men långt ifrån alla. De par som lever i ett symbiosförhållande blir sjuka av oro när de inte får 

vara tillsammans, att separera dem vore omänskligt. Folkpartiet (2010) förespråkar att en 

viktig del i livet är att få besluta vem man vill fortsätta bo tillsammans med.  Informanterna 

har även erfarenheter av att det äldre paret inte alltid är eniga i den här frågan. Vid vissa 

tillfällen får maka/make övertala sin käraste som är tveksam till att flytta med och det kan 

pågå under längre tid.      

 Är det ens möjligt för den friske partnern att vara rationell i sådant beslut? Det här är ett 

dilemma för den osäkra partnern, som ibland på samma gång både vill och inte vill. Kan det 

här valet vara mera ångestframkallande än som politikerna så vackert uttalar det; valmöjlighet 

att själv få bestämma över sin ålderdom? Den äldre personens tvivelaktigheter bottnar också i 

rädslan av att bli isolerad om sin sjuke maka/make går bort först. Eftersom de flesta äldre som 
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är inackorderad på ett äldreboende har ett omfattande vård- och omsorgsbehov finns det en 

rädsla för att bli ensam och isolerad. Rädslan sammanhänger med, ifall sin sjuke maka/make 

går bort före och då kanske det inte finns någon att umgås med. Om den här problematiken 

diskuterar Berg (2007). Han beskriver svårigheten under ålderdomen är när den man lever 

med dör. Att bli änka eller änkling innebär både psykiska och fysiska påfrestningar. Är inte 

detta ett implementeringsproblem men på ett emotionellt plan? 

 Handläggarna beskriver att informationen om parboendegaranti oftast sker i samband med 

när den äldre eller en anhörig frågar om den. Jag tolkar informanternas resonemang som att de 

både har empati samt kunskap när de pratar om sin informativa roll. 

 Handläggarna beskriver att anhöriga, i det här fallet barnen, oftast har engagerat sig 

mycket i föräldrarnas tillvaro när de till slut insisterar på att även den andra föräldern kan 

flytta med genom att åberopa parboendegarantin. Ibland uppstår konflikter mellan 

familjemedlemmar när den här valmöjligheten ges tillkänna. Detta kan förstås utifrån det 

Sand (2007) beskriver att anhöriga, som ger vård och omsorg är det en situation som främst 

bygger på familjerelation. I den här kategorin av relation finns många förväntningar och 

föreställningar som har inslag av moralisk karaktär. Sand (2007) diskuterar begreppen 

solidaritet och ambivalens som existerar mellan generationerna. Solidaritet mellan 

generationerna kan uttryckas på olika sätt exempelvis genom social kontakt, känslomässig 

närhet och förpliktelser. Medan ambivalens avser de inbyggda motsättningar i föräldrar – barn 

– relation som präglas av motstridiga förväntningar och blandade känslor. Parboendegarantin 

ska bygga på det fria valet. Är inte det fria valet kontextbundet? 

 Handläggarna poängterade att det är ofta flera olika intressen som ska sammanfogas i den 

här frågan och att det då ibland uppstår konflikter mellan barnen och föräldrarna. I en 

konflikdiskussion mellan familjemedlemmar poängterar informanterna att de måste inta en 

opartisk roll och hålla sig till fakta. Sand (2007) betonar att inom en familj finns det ojämlika 

och komplicerade relationer som kan ge uttryck i gamla som nya konflikter när man är 

vårdberoende.   

 

Individuell bedömning  

Handläggarna skildrar att det varken finns riktlinjer eller praxis som arbetsredskap i 

bedömningen av parboendegarantin. Utan det sker en individuell bedömning i varje enskilt 

fall. Informanterna resonerar fram och tillbaka om det behövs riktlinjer eller inte. Å ena sidan 

bör beslutet grundas utifrån en individuell bedömning, å andra sidan om det blir en 

tillströmning av ansökningar måste riktlinjer införas. De poängterar att särskilda boenden är 
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inriktade för att ge omsorg till personer som behöver mycket omvårdnad, inte för friska. En 

handläggare framförde att en riktlinje om tidsbegränsning bör införas. Nu kan maka/make 

åberopa parboendegaranti flera månader efter att den ena partnern har flyttat.  

 Dunér och Nordström (2005) beskriver om biståndshandläggarens villkor och dilemman i 

bedömningar av insatser. Det existerar en paradox i biståndshandläggarens önskemål; dels 

önskar biståndshandläggarna tydligare regler och riktlinjer för handläggningen av ett bistånd 

för att kunna berättiga sina beslut, även då det gäller avslag. Samtidigt som de begär att få ett 

större handlingsutrymme i mötet med den äldre. Under samtliga intervjuer resonerar 

informanterna kring denna problematik. Så länge det är få par som söker behövs det inga 

riktlinjer, men om det ökar med ansökningar måste riktlinjer införas eftersom särskilda 

boenden inte är ämnade för friska personer. Informanterna diskuterar också att å en sida 

behövs en individuell bedömning, för det vore tråkigt om en frisk person flyttade dit som 

egentligen inte vill. Å andra sidan hur ska individuell bedömning vara utformad? Om nu den 

äldre person önskar flytta med enligt garantin så vad ska den individuella bedömningen 

grunda på? En informant har läst domar som säger att parboendegarantin ska grundas på 

starka psykologiska skäl, men tillägger att ”så är det inte i vår kommun.” Lindelöf och 

Rönnbäck (2007) beskriver att Socialtjänsten som är en målinriktad ramlag, ger handläggarna 

stort handlingsutrymme att utföra sina professionella bedömningar i de enskilda fallen. 

Informanterna problematiserar svårigheten att sätta upp riktlinjer om vilka 

bedömningskriterier ska gälla när den äldre åberopar parboendegarantin. Att handläggarna har 

ett stort handlingsutrymme i den individuella bedömningen kan ses som en tillgång menar 

Sannerstedt (2001). Handläggarna innehar sakkunskapen och därför är det också en tillgång 

att de har ett stort handlingsutrymme och kan göra den individuella bedömningen. 

 Handläggarna återkom vid flertal tillfällen under intervjuer till deras professionella rolls 

betydelse. De betonade deras informativa rolls betydelse som innebär att all information om 

garantin till de äldre samt deras anhöriga ska ske utifrån fakta samt att de ska inta en opartisk 

ställning. Men samtidigt kom det fram i alla intervjuerna, informationen om parboendegaranti 

ges endast när någon konkret frågar efter den. Eller som handläggarna också uttryckte det, om 

det exempelvis blir mycket orolighet när det äldre paret ska skiljas åt, då ges informationen. 

Utifrån Lindelöf och Rönnbäck (2007) kan vi förstå handläggarnas resonemang utifrån den 

helhetssynen på den äldre samt att ramlagen ger ett stort handlingsutrymme.  

 Folkpartiet (2010) menar att äldres rätt till autonomi och makten att få bestämma själv är 

en viktig del i äldrepolitiken. Informanterna beskrev att de allra flesta äldre tycker det är en 

lättnad när den ena partnern flyttar till ett särskilt boende. De äldre paren har oftast kämpat en 
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längre tid hemma med stöd- och hjälpinsatser från kommunen, men tills slut är gränsen nådd. 

I utredningen (2008:113) ”Bo bra hela livet” framkommer det att allt färre flyttar till särskilt 

boende och det beror framför allt på bedömningar att behoven kan tillgodoses i det egna 

hemmet. Larsson (2006) resonerar kring frågan om inte kvarboendeprincipen ibland gått för 

långt och istället har blivit ett påtvingat kvarboende för äldre som önskar men inte får flytta 

till särskilt boende. Att informera om parboendegaranti enligt löpandebandsprincipen kan 

göra mer skada än nytta berättade handläggarna. Dels beror det på, som jag precis skrev 

innan, att den ena partnern har så omfattande vårdbehov och därmed måste flytta, maka/make 

är då många gånger både psykiskt och fysiskt utarbetad och ser framemot att få lite egen tid. 

Att informera i det läget är olämpligt berättade en handläggaren. Att arbeta som 

biståndshandläggare ställer krav på ett flexibelt arbetssätt som ska präglas av en helhetssyn på 

den äldres behov. Varje kommun har stor frihet att utforma verksamheten efter behov och 

lokal förutsättningar (Lindelöf och Rönnbäck, 2007).  

 

Diskussion 

Under uppsatsarbetet har jag läst många debattartiklar och även blogginlägg eftersom 

diskussionen om att införa en parboendegaranti har väckt många starka emotioner hos 

allmänheten. Nu när analysarbetet av mitt empiriska material är färdigt slås jag av hur 

enkelspårig debatten är ute i media. Det är svårt att vara motståndare till ett äldre par som mot 

sin vilja tvingas till en separation när den ena har utvecklat ett stort vårdbehov och därmed 

behöver flytta. Jag saknar en större dimension på debatten.   

 Parboendegarantin är ytterligare ett steg för den äldre individen att ha möjlighet att 

bestämma över sin ålderdom. Vår tidsanda handlar om att individen ska få möjlighet att välja. 

Vi gör omedvetna val dagligen som vi sällan reflekterar över. Men genom hela livet står vi 

inför valsituationer stora som små.  När vi gör ett aktivt val betyder det i samma sekund att vi 

också väljer bort någonting. Att valet också genererar att det finns ett bättre samt ett sämre 

alternativ, men det är upp till individen att ta ställning vad som är vad.   

 Folkpartiet strävar efter att det ska bli en lagändring i socialtjänstlagen så att alla 

kommuner blir tvungna att införa garantin. Om det blir en lagändring betyder det i sin tur 

något mer. Juridiken som bland annat innefattar lagar och förordningar speglar också vilka 

normer och värderingar som är bärare i vårt samhälle. Då kanske garantin så småningom för 

med sig ett normalitetstänk inbakad med moraliska aspekter. Handläggarna från min studie 

menar att de flesta äldre inte vill flytta med sin sjuke maka/make till ett särskilt boende utan 

att det endast handlar om ett fåtal. Men tänk om garantin blir lagstadgad och för med sig 
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oavsedda moraliska konsekvenser, att det blir en tillströmning av äldre personer som flyttar 

med sin sjuke maka/maka mot sin innersta vilja?  I så fall blir det en förlust i dubbel 

bemärkelse. Dels en personlig förlust, att den äldre flyttar med för att omgivningen förväntar 

det. Men kanske också en samhällsekonomisk förlust.   

 Om vi spinner vidare på tanken att fler friska äldre i framtiden flyttar in på ett särskilt 

boende, hur ska detta då finansieras? Jag har tagit fram två utredningar i mitt material som 

båda pekar på att kommunerna stadigt minskar platser i särskilda boenden. Ekvationen går 

inte ihop. Med en stadig nedskärning av boendeplatser är risken att handläggarnas 

bedömningar blir allt stramare och det blir allt svårare att få en plats för den som har 

omfattande vårdbehov. Ett etiskt dilemma. 

 Verksamheten förlorar intäkter när en frisk person flyttar in och i realiteten kan det också 

betyda att det särskilda boendet måste se över sina utgifter. Personalkostnader är en stor utgift 

och för att hålla verksamhetens budget i schack är risken stor att personalbemanningen tunnas 

ut. Men det kan leda till att de allra svårt sjuka får sätta sin tillvaro i gungning, de som är mest 

beroende av att personalens kompetens och trygghet omgärdar dem. Att garantin är bra för de 

par som inte kan vara utan varandra, instämmer nog många av oss i. Men vad betyder ett 

införande av garantin för den äldre generationen som helhet? Här finns en gråzon – den här 

problematiken förs det ingen debatt om eller så är den debatten sparsmakad.     

 Det här är en politisk fråga och visst handlar det också om att vinna politiska röster. Att då 

diskutera parboendegarantins eventuella baksida, kanske inte gynnas. Samtidigt måste vi 

också diskutera den demografiska utvecklingen som innebär att allt fler människor uppnår en 

högre ålder. Därmed är sannolikheten stor att hög ålder bidrar till att under de sista åren vara 

beroende av en välorganiserad vård- och omsorgsverksamhet. Men vem ska få den platsen, 

den sjuke eller den friske? Det finns inget enkelt svar på den frågan. 

Utan det kanske istället är och förblir ett etiskt dilemma?  

 

Slutsatser och fortsatt forskning 

Mitt syfte med uppsatsen var att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenhet av att 

arbeta med parboendegarantin. Mina frågeställningar har besvarats. I kommunen finns inga 

riktlinjer eller praxis utifrån vilka kriterier en biståndshandläggare ska bedöma 

parboendegaranti.  

 Parboendegarantin har skapat både svårigheter samt möjligheter för handläggarna själva, 

de äldre, anhöriga och särskilda boenden. Handläggarna har också beskrivit hur tillämningen 

av garantin sker, dels utifrån utredningens tillvägagångssätt och vilka juridiska element som 
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styr. För det andra hur tillämpningen sker ute i verkligheten på de särskilda boendena. 

Informanterna har problematiserat riktlinjers betydelse i bedömningen av garantin. Eftersom 

det är få par som söker behövs inga riktlinjer, men om det blir en tillströmning av ansökningar 

måste riktlinjer införas, eftersom särskilda boende främst är ämnade för svårt sjuka 

människor. Samtidigt som de diskuterar svårigheten med att sätta upp riktlinjer. Vad ska 

riktlinjerna innehålla? Ska det exempelvis vara starka sociala psykologiska skäl för att kunna 

åberopa parboendegarantin? Detta är komplext. En handläggare påpekade att en 

parboendegaranti betyder att man ska ha rätt att flytta med sin sjuke maka/make till ett särskilt 

boende om så önskas, ska man då sätta upp andra kriterier i form av riktlinjer för att få flytta 

med? 

 Informanterna har berättat att garantin fört med sig svårigheter samt möjligheter för de som 

blir berörda. Ett stort problem är när det äldre paret önskar dela lägenhet och det saknas större 

lägenheter ämnade för två personer. Brist på större lägenheter kan ses som brist på resurser. 

Rothstein (2010) menar att en viktig förutsättning för att implementeringen ska lyckas är att 

det finns tillräckligt med resurser. Har kommunen ekonomiska resurser för att bygga ut en del 

äldreboenden med större lägenheter? Nu försöker kommunen tillgodose de äldres behov samt 

önskemål, finns det en stark önskan att dela lägenhet, blir de oftast erbjuda att dela på en liten 

lägenhet. Detta på bekostad av att personalens arbetsmiljö försämras. Personalen får mindre 

arbetsyta när de ska utföra sina arbetsuppgifter.   

 Det har skrivits rapporter om att vård- och omsorgsyrket inom äldreomsorgen för många 

kännetecknas som ett genomgångsyrke. Hur ska man i framtiden lyckas rekrytera personal till 

äldreomsorgen, som är motiverad att stanna och göra ett bra arbete, om deras åsikter aldrig tas 

på allvar?       

 De behövs fortsatt forskning inom området parboendegarantin. Ett intressant område att 

forska vidare på är, hur personalen på de särskilda boende upplever det och deras erfarenheter 

av att icke vårdbehövande personer flyttar in. Det som också kommit fram från min studie är 

att den här garantin genererar ett etiskt dilemma. Oftast är det den friske partnern som står 

inför det svåra valet att flytta med eller inte. Det har också framkommit att de anhöriga, 

barnen, ibland vidhåller att båda föräldrarna ska flytta. I familjerelationer finns det många 

förväntningar och föreställningar som kan ge uttryck på olika sätt bland annat genom 

förpliktelser skriver Sand (2007). Min fråga är att om kanske äldre i en svår valsituation 

skulle behöva tillgång att prata med någon utomstående exempelvis en kurator?  
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Bilaga 1  
 

 

Hej!     110420 

 

Först vill jag tacka dig för att du vill vara med på en intervju. Jag heter Anna Tiger och läser 

socionomutbildningen med inriktning mot äldre på Ersta Sköndals Högskola. Nu skriver jag 

min C-uppsats som handlar om parboendegarantin och är intresserad av att ta del av dina 

erfarenheter av parboendeutredningar. Syftet med studien är att öka kunskapen om 

biståndshandläggarens erfarenheter av att arbeta med parboendegarantin. I min uppsats 

innebär parboendegaranti att kunna erbjuda parboende för äldre par där endast den ena har 

behov av särskilt boende.  

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Informationen som jag får ta del av från intervjutillfället kommer endast användas till min C-

uppsats och ingenting annat. När C-uppsatsen är färdig och godkänd kommer den att 

publiceras i en databas på Ersta Sköndals Högskola. I materialet kommer samtliga 

intervjupersoner att avidentifieras och kommunens namn kommer inte att benämnas. Däremot 

kommer jag beskriva att kommunen ligger i närheten av Stockholm. Jag kommer att intervjua 

fyra biståndshandläggare på din arbetsplats och det finns en risk att ni kollegor kan identifiera 

varandra i den färdiga uppsatsen.     

 Intervjun kommer att spelas in på band men efter transkriberingen raderas 

bandupptagningen. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter (max en timme).  

Om du har frågor inför intervjun är du välkommen att ringa mig på t. 0709-48 50 29. 

Tack för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Tiger 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig information. 

 

Intervjuare     Informant 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
 

Bakgrundsfrågor 

- Hur lång erfarenhet har du av yrket? 

- Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare i kommunen? 

- Vilken utbildning har du? 

 

 

 

Beskriva handläggningen 

- Vad är parboendegaranti enligt dig? 

 

 

- Känner äldre människor i kommunen till parboendegarantin? (Hur informeras äldre i 

kommunen?)  

 

 

- Hur går ansökan till?  

 

 

- Hur går handläggningen till?  

 

 

- Finns det riktlinjer eller praxis om parboende?  

 

 

- Har du/ni någon uppföljning av par som flyttat in på särskilt boende?  

 

 

- Viket stöd har du i ditt arbete?  

 

 

Erfarenheter av handläggning  

 

- Hur många utredningar om parboende har du gjort?  

 

 

- Hur ofta får du förfrågningar om parboende i ditt upptagningsområde?  

 

 

- Vad är skälet till att äldre par söker parboende, enligt dina erfarenheter? 

 

 

- Har ditt synsätt om parboende förändrats efter en en/flera utredningar?  
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- Vad är bra med parboendegaranti?  

 

 

- Vad är mindre bra med parboendegaranti?  

 

 

- Har du fått någon komplicerad ansökan (förfrågan) om parboende?  

 

 

- Folkpartiet vill att alla kommuner ska införa parboendegaranti. Vad tänker du om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


