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Sammanfattning  
En viktig del av den svenska äldrepolitiken är att underlätta för äldre personer att leva ett 

självständigt liv (Socialdepartementet, 1999). De nationella målen rörande äldrepolitiken 

uppger att äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 

vardag. De ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och på så sätt ges möjlighet 

att leva ett så självständigt liv som möjligt. Äldre ska inte behöva flytta på grund av sjukdom 

eller handikapp, utan bostäderna bör redan från början, vid nybyggnad eller ombyggnad, 

anpassas till människor med funktionshinder. Den som så önskar skall därmed få bo kvar i sin 

ursprungliga bostad och så långt som det är möjligt få sina vårdbehov tillgodosedda i hemmet. 

Detta mål utgår från kvarboendeprincipen och är en policy som härstammar från 1950-talet, 

en princip som även tidigare undersökningar visar att de flesta äldre stöder och även själva 

önskar (a.a.). De nationella målen nämner även att de äldre skall bemötas med respekt och ha 

tillgång till god vård och omsorg, kunna flytta till en särskild boendeform om vårdbehoven är 

stora och omfattande eller om man inte känner sig säker och trygg (a.a.). Som verktyg för att 

uppnå dessa mål, finns det både lagar och riktlinjer. Lagen om valfrihetssystem, även kallad 

LOV (2008:962), trädde i kraft vid årsskiftet 2009 och är för kommunerna en delvis frivillig 

lag. En av grundtankarna med ett valfrihetssystem, är att stärka den enskilde brukarens 

möjlighet att fritt välja vem som ska leverera en viss tjänst, samt ha rätt att byta utförare. 

Stockholm är en av fem kommuner (Socialstyrelsen, 2012) som infört valfrihetssystem inom 

särskilda boendeformer för personer från 65 år och äldre, i kategorierna somatisk vård och 

omsorg och gruppboende för personer med demenssjukdom. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur äldres valfrihet ser ut gällande val av ordinärt och särskilt boende i Stockholm. 

Undersökningen är en litteraturstudie, baserad på uppsatser, rapporter, statistik, 

opinionsundersökningar samt genomgång av domar från förvaltningsrätten. Studien visar att 

det finns en god intention hos beslutsfattarna – där de önskar skapa en hållbar modell för 

framtiden, varför de upprättar delar såsom nationella mål, lagar och riktlinjer för att erbjuda 

de äldre en delaktighet och valfrihet vid val av eget boende. Dock framkommer det att den 

byråkratiska organisationsformen med biståndsbedömda boenden – där bristfällig 

information, kunskap och lagtolkning, skapar hinder för äldres valfrihet. Äldres möjlighet till 

valfrihet påverkas även av faktorer såsom hälsa, ekonomi, familjeförhållanden, samt 

bostädernas tillgänglighet för dem med funktionsnedsättning. Äldres valfrihet gällande val av 

boende i Stockholm är ej så fritt.  

 

Nyckelord: Äldre, valfrihet, ordinärt boende, särskilt boende  

Key words: Elderly, choice, senior housing 



 

 

Förord 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Kenneth Sundh, kursansvarige Emilia 

Forsell samt studiekamrater för stöd, tålamod och goda råd under arbetets gång. Ett tack även 

till min sambo, min familj, mina vänner och arbetskollegor som varit så förstående under 

denna period.  Det är människor som ni som berikar livet och gör vardagen enklare, gladare 

och mer tillitsfull.  

 

Tack för att ni finns! 

Lena Ericson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 2 

Problemformulering ............................................................................................................... 3 
Syfte ....................................................................................................................................... 3 
Frågeställningar ...................................................................................................................... 3 
Förförståelse ........................................................................................................................... 3 

Definitioner ............................................................................................................................ 4 
Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Vi blir äldre ............................................................................................................................ 4 
Politiken och de äldre ............................................................................................................. 5 
Bostäder för äldre – en marknad i förändring ........................................................................ 8 

Makten att välja .................................................................................................................... 10 

Tidigare forskning ................................................................................................................ 11 

Metod ....................................................................................................................................... 12 
Urval ..................................................................................................................................... 12 
Insamling av data ................................................................................................................. 13 
Analys av data ...................................................................................................................... 14 
Reliabilitet och validitet ....................................................................................................... 15 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 16 
Metodanalys ......................................................................................................................... 16 

Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................................... 16 
Makt – Empowerment .......................................................................................................... 17 

Demokrati - Participationsteorin .......................................................................................... 17 
Resultat och analys ................................................................................................................... 18 

Äldres valfrihet av boende ................................................................................................... 18 
Analys – äldres valfrihet av boende ..................................................................................... 25 

Information och kunskap ...................................................................................................... 26 
Analys – Information och kunskap ...................................................................................... 32 
Boendeformer för äldre ........................................................................................................ 34 

Analys – Boendeformer för äldre ......................................................................................... 44 
Lagar, regler och andra styrmedel ........................................................................................ 45 

Analys – Lagar, regler och andra styrmedel ........................................................................ 51 
Biståndshandläggning .......................................................................................................... 52 
Analys – Biståndshandläggning ........................................................................................... 57 

Internationell utblick ................................................................................................................ 58 
Analys – Internationell utblick ............................................................................................. 60 

Slutsatser och diskussion .......................................................................................................... 60 
Diskussion ............................................................................................................................ 60 

Slutsatser .............................................................................................................................. 62 
Förslag på framtida forskning .............................................................................................. 63 

Referenser ................................................................................................................................. 64 
Bilagor ...................................................................................................................................... 67 

Bilaga 1 - Sökschema för datorbaserad litteratursökning samt identifierade via referens ..... 1 

Bilaga 2 - Artikelöversikt ....................................................................................................... 7 
Bilaga 3 - Granskningsmall för kvalitetsbedömning för kvalitativa studier .......................... 1 
Bilaga 4 - Boenden som ingår i Stockholm stads valfrihetssystem för VOB ........................ 2 
Bilaga 5 - Domslut från Förvaltningsrätten 2011 - Stockholms Län ..................................... 1 



2 

 

Inledning 
Författaren Ivar Lo-Johansson, skrev 1949 en serie artiklar i tidningen Vi, där han redovisade 

hur det stod till med äldreomsorgen i Sverige. Han var stark i sin kritik, och ansåg att 

ålderdomshemmen inte höll högre klass än fattighusen (SKL, 2011). Genom reportage, 

böcker och radioprogram, lyckades han till stor del förändra inriktningen på den svenska 

äldrepolitiken. En planerad utbyggnad av institutionerna ställdes in och fokus lades om från 

vårdhem till hemvård. Detta lade grunden till den inriktning som vi idag kallar 

kvarboendeprincipen. Kvarboendeprincipen innebar att människor inte längre kunde tvingas 

att flytta ifrån sina hem när de blev gamla och sjuka, utan att de hade möjlighet att åldras i 

hemmet, även då hälsan sviktade (a.a.).  

 Mycket har hänt sedan Ivar Lo-Johanssons dagar. Medellivslängden i Sverige har ökat 

markant, de äldre blir allt fler och allt äldre. Personer över 65 år, har idag betydligt större 

makt och möjlighet att påverka sitt eget liv och boende än vad de tidigare haft. De äldres 

boendeförhållande skiljer sig idag inte nämnvärt från befolkningen i övrigt. Från att som 

grupp ha setts som en homogen grupp, har de stereotypa uppfattningarna om äldre övergått 

till ett mer individuellt synsätt (a.a.). Politikerna har fokuserat på äldrefrågan och genom 

lagar, förordningar och riktlinjer skapat verktyg för att öka självbestämmandet och valfriheten 

för de äldre. De äldres boende är alltjämt en fortsatt viktig fråga och ett ämne som ligger till 

grund för diverse utredningar, detta då de blir allt fler och antalet personer i arbetsför ålder allt 

färre. Försörjningsfrågan är därmed en viktig aspekt, och något som politikerna behöver ha i 

åtanke då de planerar inför framtiden. Detta samtidigt som den demokratiska aspekten är 

viktig. I grundlagens första mening, står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Detta gäller alla medborgare oavsett ålder. De äldre har samma rätt till självbestämmande som 

befolkningen i övrigt. Bostadsutbudet för de äldre, är en marknad i förändring. I Stockholm 

har denna utveckling kommit långt. Utöver att utbudet har breddats, har Stockholms kommun 

även valt att förbinda sig till lagen om valfrihet (LOV) gällande särskilda boenden – en 

boendeform som i Stockholm går under begreppet vård- och omsorgsboende. För att kunna 

utöva sin makt att välja, krävs det att man har vetskap om möjligheten och kunskap om 

utbudet. Dock är det väldigt få som bor inom vård- och omsorgsboenden. Majoriteten av de 

äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet. För att kunna påverka sin framtid och underlätta ett 

kvarboende på äldre dagar, behöver kunskapen höjas gällande det totala utbudet av 

boendealternativ. Detta är inte något som enkom ankommer den äldre befolkningen. Vi 

kommer alla att bli äldre och de flesta av oss har anhöriga som är äldre. Boendefrågan 

gällande de äldre angår därmed en större del av befolkningen.  
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Problemformulering  

Genom åren har man inom Äldrepolitiken skapat nationella mål, lagar, riktlinjer och policys - 

där det formuleras att de äldre ska ha möjlighet att åldras i trygghet (Socialdepartementet, 

1999). De skall ha inflytande över sitt eget liv och ha möjlighet att leva självständigt. Vid 

behov ska de få stöd i hemmet eller kunna flytta till annat boende. I Stockholm Stad har man 

utökat de äldres rättigheter ytterligare i form av valfrihet rörande val av särskilt boende 

(2008:962). Utöver de biståndsbedömda boendena, har marknaden inom det ordinarie 

bostadsbeståndet breddats med olika val av seniorboenden samt trygghetsboenden (Larsson, 

2006). En marknad som äldre ofta redan vid 55-års respektive 70-års ålder kan få tillgång till 

och på så vis få ta del av bekvämligheter som kan underlätta ett kvarboende. Det finns därmed 

ett flertal möjligheter för de äldre gällande val av ordinärt och särskilt boende i Stockholm. 

Den äldre medborgaren går allt mer från att vara brukare till att ses som en kund (a.a.). Trots 

att Stockholm Stad har haft valfrihet gällande särskilt boende sedan år 2008 

(www.valfrihetswebben.se), är antalet studier kring äldres val av boende begränsat. När 

studier genomförts gällande valfrihet – är det ofta hemtjänsten man studerat. Flertalet studier 

är även relativt gamla. Det känns därmed viktigt att undersöka detta för att få fram ytterligare 

kunskap om området. Hur ser de äldres valfrihet ut gällande val av ordinärt och särskilt 

boende? 

  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka äldres valfrihet avseende val av särskilt respektive 

ordinärt boende i Stockholm Stad. Vad påverkar deras valmöjlighet? 

 

Frågeställningar  

 Vilken valfrihet har de äldre vid val av boende i Stockholm Stad? 

 Är valfriheten densamma för alla äldre i Stockholm Stad vid val av boende? 

 Vilka boendeformer finns för äldre i Stockholm Stad och hur ser villkoren ut för de 

respektive boendeformerna? 

 

Förförståelse 

Jag har ett genuint intresse för äldrefrågor och önskar att det ska återspeglas i mitt arbete. De 

boendeformer som finns för äldre, med alla dess begrepp, restriktioner och regelverk – var för 

mig ett outforskat område. Likaså hur de äldres valfrihet ser ut i förhållande till de respektive 

boendeformerna. Min förförståelse av ämnet var därmed låg.  

http://www.valfrihetswebben.se/
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Definitioner 

I denna studie omfattar begreppet valfrihet, de äldres möjlighet att själva välja och påverka sin 

boendesituation. Begreppet presenteras tydligare under rubriken ”Valfrihet” på sida sex.  

Ordinärt boende inkluderar alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning, vilket är 

boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande. Inom det ordinarie 

bostadsbeståndet finns ett antal modeller av boenden som vänder sig till en äldre målgrupp, 

såsom olika typer av seniorboenden och trygghetsboenden. Bostäder som utmärks av god 

fysisk tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler samt i vissa fall innefattar bovärdar 

samt andra typer av tjänster som kan öka känslan av trygghet. För att få tillgång till dessa 

boendeformer – krävs det att de boende uppnått en viss angiven ålder.  

Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen 

eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här avses särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad som kommunerna enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen, ska inrätta 

för äldre människor som behöver särskilt stöd. Ansökan och prövning hanteras av 

kommunens biståndsbedömare.  

 

Bakgrund 

Äldres valfrihet gällande särskilt och ordinärt boende i Stockholm, påverkas av ett antal 

faktorer. Ämnet i sig är inte ett isolerat område, utan berörs av diverse aspekter, såsom 

politik, ekonomi, lagar, biståndsbedömning, information, kunskap samt utbud. Detta betyder 

att frågan behöver ses och diskuteras ur ett bredare perspektiv, för att skapa sig en förståelse. 

Äldre som begrepp används i denna studie för personer över 65 år. När Stockholm nämns i 

texten är det Stockholm stad som kommun och ej Stockholms län.  

 

Vi blir äldre  

Utträdesåldern, det vill säga den ålder då genomsnittet av den svenska befolkningen lämnar 

arbetsmarknaden, har ökat något under 2000-talet och landade 2010 på 63 år (SCB, 2012). 

Det betyder att den som går i pension, statistiskt sett har över 20 år kvar att leva. När 

folkpensionen i Sverige infördes 1913, lades gränsen till 67 år – detta samtidigt som 

medellivslängden var 57 år (Pensionsåldersutredningen, 2012). Den 31 december 2011, fanns 

det 1,78 miljoner personer i Sverige som var 65 år eller äldre. Det motsvarade 18,8 procent av 

befolkningen. Enligt beräkningar i Statistiska centralbyråns framtida befolkningsprognos för 

åren 2012-2060 (2012), kommer denna grupp att fortsätta öka. Sedan 1861 har medelåldern i 
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Sverige gått från 47 år till 82 år, och den beräknas under de kommande 50 åren fortsätta stiga 

till 88 år (a.a.). Bara sedan 1960-talet har antalet 100-åringar blivit 15 gånger fler – vilket 

påvisar hur mycket äldre vi faktiskt blir. Befolkningsstrukturen antas förändras i framtiden. 

Den största förändringen är att befolkningen antas få en annan ålderssammansättning. 

Andelen äldre väntas öka till 25 procent, samtidigt som personer i arbetsför ålder beräknas 

minska. Försörjningsbördan kommer därmed enligt prognosen att öka, från dagens 70 

personer per 100 i yrkesaktiv ålder till 88 unga och gamla som ska försörjas per 100 personer. 

Den äldre befolkningen i Stockholm har förändrats över tid på följande vis (se fig.1). 

Folkmängd efter åldern den 31 dec 1850-2010. Stockholm Kommun 

Ålder 1850 1900 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

60-64 2 252 9 034 44 225 54 628 47 598 33 251 28 683 45 235 

65-69 1 618 6 917 36 434 43 091 43 729 39 104 24 615 37 636 

70-74 1 060 4 349 27 575 32 745 38 387 36 186 26 046 23 727 

75-79    483 2 744 17 669 23 016 27 301  29 883 28 017 18 839 

80-84    246 1 176  8 986 13 121  16 742 21 812 22 110 17 125 

85-89      61    376  3 071   5 214   7 938 10 950 13 257 13 766 

90-94      14     60     672   1 289   2 508   3 622   5 723   6 682 

95-        2     12     110      208      498      798   1 381   1 956 

Total 65 - 3 484 15 634 94 517 118 684 137 107 142 355 121 149 119 731 

Fig.1. Källa: SCB, 2012 

Politiken och de äldre 

Sverige är till stor del uppbyggd på den representativa demokratin. Att den offentliga makten 

utgår från folket är inskrivet i grundlagen. Den äldre befolkningen utgör en knapp fjärdedel av 

de röstberättigade i Sverige (SCB, 2012) – och innehar därmed en betydande makt som grupp, 

med stor möjlighet att påverka vilken politik som ska råda. Dock är de inte en homogen 

grupp, utan deras röster, skiljer sig på samma vis som den övriga befolkningens. Genom val 

tillsätter medborgarna riksdag, regering, landstings- och kommunfullmäktige. Demokratin 

kräver att medborgarna är aktiva och utifrån bästa förmåga genomför aktiva val. Som 

medborgare finns möjlighet att tala om hur man vill ha det ”voice”, samt att välja bort ”exit” – 

då behov finns (Degerman, 2010). De attityder, kulturmönster och ideologier som råder i 

samhället färgar de politiska beslut som tas och de strukturella förändringar som ständigt sker 

i samhället (Odén i Eliasson, 1996). Samhällets syn gällande de äldre och vården av 

desamma, har förändrats över tid. Under den första delen av 1900-talet, ansågs samhället och 

kollektivet bära ansvaret för vård och omsorg av de äldre. De äldre ansågs generellt ha samma 

behov. Individualismen och synen att alla människor är olika, var ett synsätt som gjorde sitt 

intåg under den senare delen av 1900-talet (Äldreboendedelegationen, 2007). En viktig del av 

den svenska äldrepolitiken är att underlätta för äldre personer att leva ett självständigt liv 

(Prop.1997/98:113). Genom kvarboendeprincipen, skall samhället möjliggöra för den 
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enskilde att bo kvar i den egna bostaden så länge den själv så önskar. Denna policy har varit 

det officiella synsättet i decennier, och det är kommunerna som bär ansvaret för att tillgodose 

de äldres behov av omsorg.  

Politiker beställer kontinuerligt utredningar och rapporter för att skapa underlag som bas 

för eventuella förändringar och förbättringar. Ett exempel på detta är äldreboendedelegation 

(Äldreboendedelegationen, 2007), som tillsattes av riksdagen 2006. Delegationens uppgift var 

att ta fram förslag till åtgärder till att stimulera utvecklingen av bostäder och boende för äldre 

personer utifrån ett trygghetsperspektiv, där boendemiljön skulle vara särskilt anpassade för 

äldres behov av trygghet och gemenskap. Delegationen skulle arbeta för att öka möjligheten 

att få tillgång till bland annat seniorbostäder. Den skulle även stimulera utvecklingen av 

gemensamhetslokaler som ett sätt att motverka ensamhet och isolering. 

Äldreboendedelegationen innefattade personer från kommunerna, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Socialstyrelsen, Boverket, Hjälpmedelsinstitutet, pensionärsorganisationer och 

bostadsföretag. (Harrison & Elmér, 2009). I december år 2007 lämnade 

äldreboendedelegationen delbetänkandet Bo för att leva - seniorbostäder och 

trygghetsbostäder. Äldrefrågan är därmed något som politikerna ständigt arbetar med.   

1998 skrevs den nationella handlingsplanen som tydliggjorde äldres roll i samhället 

(Ytterberg, 2003). Målet för äldrepolitiken kan sammanfattas på följande vis: 

 Äldre ska kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende 

 Äldre ska få möjlighet att leva ett aktivt liv 

 Äldre ska ha inflytande i samhället och över sin vardag 

 Äldre ska bemötas med respekt 

 Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg 

 

Valfrihet 

Valfrihet är ett centralt begrepp som florerat inom äldrevården sedan slutet av 1980-talet. 

Socialstyrelsen (1995, s. 10-14) har via en rapport sammanställt ett antal olika innebörder som 

ordet har då man talar om valfrihet inom stat och kommun.    

1. Möjlighet att välja mellan ett varierat utbud av insatser 

2. Möjlighet att välja att bo kvar i sin vanliga miljö 

3. Möjlighet att välja att flytta till någon särskild boendeform 

4. Möjlighet att i det dagliga arbetet påverka hur servicen och vården utformas 

5. Möjlighet att bosätta sig nära sina anhöriga 

6. Valmöjligheter även för åldersdementa och äldre invandrare, d.v.s. att valmöjligheter skapas 

för olika grupper av äldre med varierande vårdbehov.  

7. Möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare 
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Kopplat till valfriheten presenteras även ett antal begränsningar i sammanställningen, såsom 

den äldres eventuella bristande intresse för olika valmöjligheter, dennes eventuella förmåga 

att tillskansa sig innebörden av de valmöjligheter som erbjuds såsom hälsotillstånd, 

språktillhörighet och kunskap gällande utbud. I rapporten (a.a.) framgår det även att man i 

förarbetena till socialtjänstlagen preciserat att valet av insatser måste göras i beaktande till vad 

som är möjligt och rimligt utifrån kommunens resurser.  

Lagen om valfrihet (LOV) är en ytterligare utveckling kopplat till den äldres valfrihet, som 

möjliggör ytterligare frihet gällande val av särskilt boende.   

 

Kvarboendeprincipen 

Kvarboendeprincipen bygger på att den äldre ska få bo kvar hemma så länge denne själv 

önskar. Ideologin har varit rådande inom äldrepolitiken under decennier, och har stärkts 

genom kompletterande lagar under årens lopp. År 1957 utvecklades riktlinjer för hur 

äldrevården i Sverige skulle vara uppbyggd. Det fastslogs att vården och samhället skulle 

respektera de äldres personliga integritet, önskemål och intressen. Den omsorg de var 

berättigade till skulle styras av valfrihet. Insatserna skulle inriktas till att göra det möjligt för 

de äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt (Ytterberg, 2003). 

Kvarboendeprincipen innefattar även de äldre som flyttat till ett äldreboende, på samma vis 

ska de vara garanterade att få bo kvar och inte behöva flytta. 1964 förstärktes principen 

ytterligare, genom ett beslut att skapa bättre bostadsförhållande för äldre i samhället (a.a.). 

Antalet platser på särskilda boenden minskade, till förmån för insatser i det egna hemmet 

(a.a.). Riksdagen bestämde år 1982, att det normala ska vara att äldre människor bor kvar i sitt 

hem och att samhället ska hjälpa de äldre med insatser så att de kan bo kvar i sin invanda 

miljö. År 1990 utvecklades stödet i hemmet så att även de äldre med stora hjälpbehov ska 

kunna välja att bo kvar hemma (a.a.). För att möjliggöra ett kvarboende, kan äldre idag få 

bland annat bostadsanpassningsbidrag, hemtjänst, landstingsansluten hemsjukvård och larm. 

Det är kommunens socialtjänst som bedömer det eventuella behovet. Särskilda boenden är 

idag reserverad för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, som behöver insatser 

dygnets alla timmar.  

Kritik till kvarboendeprincipen har framförts på senare tid. Det kritikerna anmärker på är 

att kommunerna tillämpar regeln i en sådan grad att den egna bostaden nu upplevs som en 

påtvingad boendeform. Äldre personer som ansökt om särskilt boende på grund av att de inte 

upplever sig kunna bo själva, får avslag på sin ansökan. Dessa uppgifter är dubbelbottnade. 
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Det förekommer att personer som fått avslag, efter en tid, när de fått del av de tjänster som 

erbjudits istället, varit nöjda med att de fått möjlighet att bo kvar hemma (Westlund 2008). 

 

Lagar och riktlinjer 

Det finns ett antal lagar och riktlinjer som påverkar äldreomsorgen och de äldres valfrihet 

gällande det särskilda boendet. Ädelreformen som kom i början av 1990-talet gav 

kommunerna det samlade ansvaret för i stort sett all omsorg och vård av äldre – sjukvård 

exkluderat. Kommunen har även enligt Socialtjänstlagen ansvar att upprätta särskilda 

boendeformer för äldre människor som behöver särskilt stöd, och säkerställa att utbudet 

motsvarar behovet.  (Äldreboendedelegationen, 2008). För att som äldre få tillgång till ett 

särskilt boende, krävs en biståndsbedömning. Biståndshandläggaren hanterar ansökan och 

utreder huruvida ett behov föreligger. Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft år 1980 är en 

rättighetslag, och är den lag som ligger till grund för besluten. Genom SoL, tydliggjordes en 

förändrad syn på människor i behov av hjälp och trygghet. Äldre har genom lagen en 

lagstadgad rätt till den omsorg och vård som de behöver. Stödet och insatserna prövas utifrån 

en individuell bedömning. För särskilt boende krävs det att personen har ett omfattande 

vårdbehov, som inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller på annat sätt (SOU, 2007). När 

socialtjänstens handläggare bedömer om den äldre har rätt till stödinsatser, ska hänsyn tas till 

den enskildes hela livssituation och behov av service, vård, omsorg och gemenskap med 

andra. Vid bifall, har den äldre inom Stockholm Stad möjlighet att välja särskilt boende, dock 

ej profilboende eller servicehus. Möjligheten att välja utgår från kundval och Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) (2008:962), en lag som för kommunerna är frivillig att ansluta sig till. 

Stockholms kommun är en få som tillämpar lagen för särskilt boende, och möjliggör för de 

äldre att välja bland en uppsjö aktörer. Dock finns det ett krav att utföraren har skrivit 

kontrakt och är godkänd av kommunen. Samtliga leverantörer som önskar delta i 

valfrihetssystemet har rätt att ansöka, och uppfyller de kraven ska de godkännas av den 

upphandlande myndigheten. LOV kan ses som en vidareutveckling av Lagen om offentlig 

upphandling (LoU).   

 

Bostäder för äldre – en marknad i förändring 

I början på 1950-talet saknade var tionde pensionär egen bostad och bodde ofta hos tidigare 

arbetsgivare eller släktingar. Boendestandarden var generellt låg. Äldre placerades fortfarande 

under 1970-talet på ålderdomshem, när hjälpbehoven förändrades från praktiska 

vardagssysslor till mer omfattande omvårdnadsbehov. Idag skiljer sig inte de äldres 
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boendeförhållande nämnvärt från befolkningen i övrigt (Prop. 1997/98:113). Majoriteten (94 

procent) av de äldre i Stockholms kommun bor idag i det ordinära bostadsbeståndet (SCB, 

2012) och i de flesta fall utan stöd från hemtjänsten. Mer än hälften av alla över 80 år har 

varken insatser från hemtjänst eller bor i särskilda boendeformer. År 2006, bodde en tredjedel 

av dem över 80 år i villa (Äldreboendedelegationen, 2008). Enkom 7 677 personer över 65 år 

(SCB, 2012) bor permanent på ett särskilt boende, vilket motsvarar sex procent av de äldre i 

Stockholm. Begreppet ”särskilt boende” infördes i socialtjänstlagen i samband med 

ädelreformen 1992, och används som samlingsbeteckning för bostäder som kommuner och 

landsting tillhandahåller för personer med vård- och/eller omvårdnadsbehov. Särskilt boende 

beviljas efter individuell behovsbedömning, som bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

På lokal nivå används andra benämningar (Gustafsson & Alsefelt, 2009). I Stockholms Stad, 

använder man benämningen vård- och omsorgsboende, vilket även innefattar inriktningar 

såsom profilboenden och servicehus. 

Vid diskussioner gällande äldres boende, har man tidigare fokuserat på de särskilda boendena 

och antalet platser inom det beståndet. Alternativa boendeformer har inte diskuterats 

nämnvärt. Dock har det under de senaste åren skett ett trendbrott, både gällande intresset från 

äldre och också andra aktörer. Personer över 55 år, byter generellt väldigt sällan bostad och är 

mindre rörliga än övriga på bostadsmarknaden. Dock har man under senare år kunnat skönja 

en förändring och ett ökat intresse för mellanboendeformer från denna grupp. Fler önskar sig 

ett bekvämare boende, som kräver mindre underhåll. Det finns även äldre som av sociala skäl 

inte längre vill bo ensamma i sin vanliga bostad. Bostadsföretagen har även de i en allt större 

utsträckning börjat intressera sig för äldre som kundgrupp genom att erbjuda olika former av 

kategoriboenden för äldre, ensamstående eller par utan hemmaboende barn i den ålder då man 

närmar sig eller har passerat pensionsåldern (Abramsson, 2009). Samarbetet mellan 

kommuner och bostadsföretag har även ökat, detta för att planera för olika former av 

mellanboenden. Det finns flera skäl till den förändring som har ägt rum. Dels finns den 

demografiska utvecklingen, som kräver att de berörda instanserna reagerar och agerar. En 

åldrande befolkning vars framtida bostads- och omsorgsbehov måste planeras för, måste tas 

på allvar. Detta har påpekats i flera rapporter, inte minst i den parlamentariska 

Äldreberedningens betänkande (SOU, 2002:29) och senare vid tillsättandet av 

äldreboendedelegationen och i dennas delbetänkande från december 2007 (SOU, 2007). De 

flesta äldre kommer inte att flytta, utan åldras i det egna hemmet, och inte på ett särskilt 

boende. Något som bidrar till att bostadsföretagen behöver planera eventuella åtgärder för att 

kunna bemöta de äldre hyresgästernas behov (Abramsson, 2009).   
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Makten att välja  

Aldrig förr har valfriheten varit så stor som den är idag. I det moderna västerländska 

samhället förväntas vi medborgare att göra individuella val inom i stort sett alla livsområden, 

från utbildning och pensionsförvaltare till livsmedel och boende. Möjligheten att själv få välja 

uppfattas av många som en grundbult och självklarhet i vårt demokratiska samhälle (Hartman, 

2011). Att erbjudas en större valfrihet i form av alternativ när det gäller välfärdstjänster 

uppfattas av en majoritet av medborgarna, som ett värde i sig. I den politiska retoriken har 

valfriheten som sådan använts som ett argument för konkurrensutsättning.  

 

Kundval 

Ordet kundval påvisar att kunden – i det här fallet den äldre – är utnämnd till kund. Vilket kan 

upplevas ge ökad makt. Kundvalet innebär att den äldre efter ett biståndsbeslut kan välja 

utförare för den beviljade insatsen. Om den äldre ej gör ett val finns det inom kommunen 

även ickevalsalternativ, vilket är det boende, oavsett regiform, som ligger närmast den 

enskildes ordinarie bostad och som har ledig plats. Kundval inom särskilt boende infördes den 

01 juli 2008 i Stockholm Stad. Kommunen har dock arbetat med valfrihet inom hemtjänsten 

sedan 2001, samt upphandlat entreprenad sedan början av 90-talet (Leinsköld, 2011). 

Valmöjligheten begränsas till de utförare som kommunen godkänt efter en kvalitetsprövning 

(LOV) eller via offentlig upphandling (LOU). Verksamheterna kan drivas i egen regi, 

entreprenad, Intraprenad eller via en privat utförare. Gällande privata utförare, finns där både 

vinst- och icke vinstdrivande företag såsom vissa organisationer och stiftelser, till exempel 

Stiftelsen Stora Sköndal. Oavsett i vilken form verksamheten drivs, är det kommunen som har 

det yttersta ansvaret.   

Målsättningen med kundval i Stockholm är att öka valfriheten och den äldres inflytande. 

Genom hot om utträde (exit) kan voice-kanalen förstärkas. Målet är att kundvalet skall ge den 

berörda ett ökat inflytande över sin vardag, där en större valfrihet kan stärka positionen 

gentemot utföraren. Genom att brukarna får möjlighet att byta utförare om de är missnöjda, 

har den äldre fått sin makt förstärkt. Utförarna konkurrerar med varandra och kvaliteten på 

tjänsterna är en viktig faktor när den äldre ska välja utförare (a.a.). I Stockholms 

kundvalsmodell presenterar de konkurrerande företagen sin verksamhet bland annat via 

informationsbroschyrer. Tanken är att kunden – som på alla marknader – ska välja den tjänst 

eller vara hon har en preferens till. 

Kundvalet förutsätter att den enskilde gör ett val, antingen att den äldre själv väljer utförare 

eller att denne aktivt överlåter valet till någon annan. Biståndshandläggaren skall hålla en 
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neutral roll vid valsituationen, då systemet förutsätter detta.  Utföraren är beroende av de 

äldres aktiva val. Kundvalet kräver att det finns minst två utförare att välja emellan 

(Socialstyrelsen, 2007). I Stockholm Stad fanns det i maj 2012, 89 verksamheter inom 

kommunen, samt ytterligare 27 verksamheter belägna inom andra kommuner (se bilaga 5). 

Genom valfrihetssystemet ska den äldre erbjudas rätten att välja själv och ej begränsas av 

vilken regi en verksamhet drivs i. Genom valfrihetssystemet (LOV), finns det större möjlighet 

att skapa olika inriktningar på boendena (a.a.), såsom djur- och naturinriktningar. De 

boendeformer som ingår i valfrihetssystemet i Stockholm Stad är vård- och omsorgsboende 

med inriktning mot somatiska sjukdomar, samt demenssjukdomar. Profilboenden, 

korttidsvård och servicehus ingår inte i systemet. 

Fig. 2. Profilboenden och servicehus ej inräknade, ingår ej i valfrihetssystemet. Källa: Bilaga 5 

 

Tidigare forskning 

Då uppsatsen är baserad på litteraturstudier, framgår delar av de studier som analyserats i 

resultatdelen, och presenteras därmed enkom med ett utklipp under denna rubrik. Utöver de 

uppsatser som presenteras i Bilaga 2 – Artikelöversikt, har ytterligare litteratur som är 

relevant för området använts i bakgrundsbeskrivningen för att bygga upp uppsatsen. Utbudet 

gällande forskning kopplat till äldres val av särskilt och ordinärt boende är bristfällig. De 

studier som genomförts, har till stor del fokuserat på valfriheten kopplad till hemtjänsten. Det 

finns dock flera rapporter och studier som delvis berör ämnet.  

 
Fig. 3. Artikelöversikt. Källa: Bilaga 2 
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Metod 

För att besvara studiens syfte har en allmän litteraturstudie genomförts, där granskade C-

uppsatser, offentliga utredningar och rapporter har sammanställts (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Studien har både kvalitativa och kvantitativa inslag. De granskade 

uppsatserna baseras till stor del på kvalitativa intervjuer, men även av enkäter och statistik. 

Genom egen granskning av domslut från förvaltningsrätten, har även ny statistik tillkommit. 

Målet har varit att skapa en uppdaterad översikt av ämnesområdet, med stöd av befintlig 

kunskap. Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2008) flödesschema (Figur 4). 

 
 

Figur 4: Egen översättning av flödesschema baserat på Polit & Beck (2008, s. 105). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var artiklar som behandlade äldres valfrihet och boende med 

fokus på Stockholm. Exklusionskriterierna var studier som fokuserade enkom på hemtjänst, 

äldres upplevelser av att bo i särskilt eller ordinärt boende, boenden som ej kan anses vara 

permanenta bostäder, såsom korttidsboenden, samt arkitektur och utformning av äldres 

boende. Att Stockholm var ett av kriterierna för denna studie, beror på att kommunen är en av 

fem kommuner som infört LOV gällande särskilt boende, samt även är den region som 

författaren av denna studie verkar inom.  

Ett första urval skedde genom att titeln på artikeln lästes. Det andra urvalet utgjordes 

utifrån att läsa abstractet och på så sätt skapa en uppfattning om studiens innehåll. Ett sista 

urval skedde genom att hela artikeln lästes för att se om denne var relevant för studien. Då 

den initiala litteraturgenomgången tydliggjorde en begreppsförvirring gällande särskilt och 

ordinärt boende, kompletterades sökorden.  

Utifrån lästa artiklar, har tolv stycken studier sorterats ut och sammanfattats, vilka 

resultatdelen i denna uppsats baseras på. Utöver de tolv, nämns ytterligare studier i uppsatsen 

– dessa har nyttjats enkom som stöd vid förklaring av delområden, och är inte delar som 

direkt avhandlas i resultatet.  
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Insamling av data 

Litteratursökningen genomfördes via flera kanaler såsom i de elektroniska databaserna DIVA, 

Libris, Academic Search Premier, Google scholar och Google. Vid sökning i databaserna, 

användes sökord såsom ”särskilt boende”, ”ordinärt boende”, ”äldreboende”, ”seniorboende”, 

”äldre”, ”valfrihet”, ”val”, ”skillnad”, ”LOV”,” kundval”, ”Stockholm”, ”äldrenämnden”, 

”socialstyrelsen”, ”statistik”, ”elderly”, ”old”, ”people”, ”choice”, ”home” samt ”care”. 

Genom att kombinera ovanstående sökord påträffades diverse litteratur. Studier och statistik 

inom området har även sökts via Stockholm Stads, Statistiska Centralbyråns, Statens 

kommuner och landstings, Regeringens, uskab, demoskop, seniorval, Socialstyrelsens och 

FOU-verksamheternas webbplatser. Genom artiklarnas referenslistor, har ytterligare studier 

identifierats. Funna och utvalda artiklar har registrerats i ett sökschema (se fig.5).  

Telefonkontakt togs även med äldreförvaltningen, för att få tillgång till ytterligare studier 

och rapporter som ej publicerats. Enligt information fanns det dock inga att tillgå inom det 

önskade området. Efter överenskommelse mailade en av förvaltningens strateger dokument 

gällande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen samt 

en uppdaterad sammanställning av de boenden som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem 

för vård och omsorgsboenden.  

Genom kontakt med förvaltningsrätten och kammarrätten, mailades även samtliga domslut 

i Stockholm gällande ärenden som hanterat avslag av särskilt boende under år 2011. 31 av 

totalt 34 ärenden behandlade äldres överklagan, tre stycken behandlade ärenden där 

kommunen bifallit särskilt boende, men där verkställande dröjt mellan sju och tolv månader, 

och kommunen överklagat den avgift som staten krävt. I denna studie, har jag enkom 

fokuserat på de 31 ärenden som behandlat de äldres domslut.  

 
Fig.5. Sökschema för datorbaserad litteratursökning, samt identifierade via referenslistor 

Källa: Bilaga 1 



14 

 

Analys av data 

Den hermeneutiska analysmetoden har använts för att förstå och finna mening i de texter som 

ligger till grund för denna studie. Rent generellt bygger alla textanalyser delvis på den 

hermeneutiska då allt baseras på någon typ av texttolkning (Hellspong, 2001). Det som 

särskiljer analysformen från andra är att den fokuserar på tolkningen som problem och 

process. Den tillåter läsaren att gå in i en levande dialog med det skrivna och genom egen 

tolkning skapa sig en förståelse av innehållet och på så sätt kunna förklara och skapa en ny 

text. Detta utan att peka på orsaker till utformningen av den ursprungliga texten (a.a.). Under 

läsningens gång har valda studier analyserats och tolkats med stöd av hermeneutiken, där 

innehållet satts i ett sammanhang utifrån den egna förståelsen.    

Analysen innefattade ett antal delprocesser. Bearbetningsprocessen innebar att artiklarna 

lästes upprepade gånger för att generera en förståelse och uppfattning om helheten. Artiklarna 

granskades till en början enskilt och därefter gemensamt för att finna eventuella likheter och 

skillnader. Materialet kvalitetsbedömdes utifrån en granskningsmall (se bilaga 3). Studiens 

syfte och frågeställningar fanns i åtanke under processens gång. Nästa steg i processen blev 

att artiklarnas meningsbärande enheter som svarade till syftet sorterades ut. Denna process 

består av fyra steg: Framtagning av 10 meningsbärande enheter, kondensering, kodning och 

utformning av kategorier (a.a.). En meningsbärande enhet är en mening eller ett stycke text 

som säger något om innehållet i texten som därmed svarar till syftet. Kondensering innebär att 

texten beskrevs med så få ord som möjligt utan att innehållet förändras. Kodningen innebär 

att en ”etikett” sätts på den meningsbärande enheten. I slutprocessen sammanställdes allt 

material och utifrån det bildas kategorier och underkategorier (a.a.). Analysen resulterade i en 

utkristallisering av fem kategorier, som studien genom rubriker delas upp i: valfrihet, 

information och kunskap, boendeformer för äldre, lagar, regler och andra styrmedel samt 

biståndshandläggning. 

 

Fig. 6. Analysöversikt – eget studieverktyg, presenteras ej som bilaga. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

Reliabilitet som begrepp hanterar huruvida ett resultat från en studie är tillförlitligt eller ej. 

För att en studie ska ha hög reliabilitet, krävs det att det man vid en likartad studie kan 

komma fram till samma slutsats. Det är därmed viktigt att det tydligt framgår vad det är som 

har undersökts och hur studien har genomförts, för att möjliggöra en rekonstruktion. 

Resultatet är därmed inte beroende av vem som utför studien (Bryman, 2009).  

 I denna studie är det tydligt beskrivet i syftet och problemformuleringen vad det är som har 

studerats. I bifogade bilagor, samt under metodavsnittet, framgår det hur sökning, urval och 

bearbetning skett gällande materialet. Vidare beskrivs det tydligt vilka teorier och metoder 

som analysen av materialet är baserad på. Utifrån dessa aspekter anser jag reliabiliteten vara 

hög.   

 

Validitet 

Har studien undersökt det den förväntat studera? Det är vad validitet handlar om - att man 

mäter det man uppgett sig mäta (Bryman, 2009). Denna studie är baserad på litteratur som 

behandlar äldres valfrihet gällande boende med fokus på Stockholm stad. Utifrån valt material 

har meningsbärande texter sorterats ut, texter som varit relevanta för frågeställningen. Jag har 

därmed behandlat det som studien ämnade göra, varför uppsatsen kan anses ha en hög 

validitet.    

 

Generaliserbarhet 

Huruvida resultaten kan anses vara allmängiltiga och på så sätt kunna nyttjas vid liknande 

studier, är vad generaliserbarhet utgår från (Bryman, 2009). Denna studie är till stor del 

baserad på C-uppsatser, vilka genomgått en viss granskning av examinatorer och studenter.  

Huruvida resultatet från dessa kan anses vara representativa och generaliserbara är dock 

diskutabelt, då granskningen är så pass basal. De nationella utredningar, rapporter och 

uppsatser som ingår i denna studie, har dock resultatdelar som är samstämmiga och 

återkommande, vilket påvisar stöd för en viss generalisering. Denna studie har som syfte att 

sammanställa valda studier samt komplettera med ny statistik och kunskap och på så sätt 

utveckla kunskapsläget. Jag anser det därmed troligt att resultatet från denna studie skulle 

kunna användas vid liknande studier. Studierna kan var för sig ses som små pusselbitar, vilka 

gemensamt skapar en tydligare bild av situationen.  
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Etiska överväganden 

I all form av forskning, är det viktigt att ta hänsyn till det etiska perspektivet för att skydda de 

personer som studien berör. Med anledning av detta finns lagen om etikprövning gällande all 

forskning som avser studier med människor (SFS:2003:460). Då denna studie inte omfattas av 

denna lag, har ingen etikprövning genomförts. Trots detta är det angeläget att ha den etiska 

aspekten med, då denna studie till stor del hanterar sekundär data, vilket innefattar en del 

svårigheter. Då delar av det analyserade materialet innefattar kvalitativa intervjuer, finns det 

behov av att uppmärksamma och beakta detta. Bryman (2009) anger svårigheter med att 

säkerställa anonymiteten för de inblandade samt att man vid en sekundär analys inte har 

samma förståelse för den sociala kontext som den ursprungliga forskaren skaffat sig. Något 

som kan försvåra tolkningen av data. Då materialet var avidentifierat redan vid den 

ursprungliga studien, ser jag ingen risk gällande detta. Jag ser med anledning av detta inga 

etiska komplikationer som kan uppstå i samband med denna litteraturstudie.  

 
Metodanalys 
Litteratursökning, val av artiklar, bearbetning av material, kategorisering av teman, rubriker 

och tolkningar utgår samtliga från mig och de värderingar som jag bär med mig. Detta trots 

att jag i min ambition önskat vara helt objektiv i mitt arbete, såsom Bryman (2009) förstås 

som ett drag i innehållsanalysen. Det går dock inte att frångå att jag i min önskan att vara 

objektiv är ett subjekt med egna subjektiva uppfattningar. Detta påverkar studien.  

Vid litteratursökningen är det möjligt att jag genom andra ord och andra sökverktyg funnit 

ytterligare material – dock upplevde jag en mättnad gällande materialet då flera studier var 

återkommande. En brist är att studien till så stor del bygger på C-uppsatser och rapporter. 

Detta då det var svårt att finna forskningsrapporter inom området. Det är även olyckligt att 

flera av studierna är så pass gamla att informationen till viss del kan anses vara inaktuell. Att 

ett antal studier till viss del även berör hemtjänst och andra delar av landet än Stockholm, kan 

även det ses som en brist.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från en induktiv ansats, där analysen av materialet leder fram till en slutsats och 

förhoppningsvis även generaliserbarhet. För att sätta materialet i ett sammanhang och 

möjliggöra och skapa en förståelse för det presenterade resultatet, nyttjas två teorier som går 

lite hand i hand. Teorierna som analysen bygger på verkar inom begreppsområdena makt och 

demokrati.   
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Makt – Empowerment 

Empowerment, eller enkelt översatt till egenmakt – syftar till att en individ skall känna att 

denne har makt över sin egen situation. Inom empowerment finns inspiration från flera 

personer, såsom filosofen Michel Foucault, Marx och Freud. Empowerment kan ses som en 

liberal styrningsstrategi, som utgår ifrån att individen innehar en autonomi, ansvarighet och 

förmåga att genomföra självständiga val (Askheim & Starrin, 2010). Den reella 

brukarmedverkan uppstår först då brukaren får en avgörande roll vid viktiga beslut som rör 

det egna livet. Desto tidigare individen blir delaktig i beslutsprocessen, desto större reellt 

inflytande får personen. Verklig brukarmedverkan handlar om makt. De som har makten 

behöver därmed överföra delar av den till brukaren – vilket då sker på bekostnad av den som 

har makten (a.a.). Genom att överföra makt från experter och hjälpinstanser till brukaren av 

tjänsterna, stärks brukarens inflytande gällande utformningen av det egna hjälputbudet. För att 

möjliggöra att den enskilda brukaren skall kunna ta ett mer självständigt ansvar – krävs 

delaktighet och kunskap.  

 

Demokrati - Participationsteorin 

Den representativa demokratin är den av alla demokratiformer som idag är den mest 

förekommande i världen och som den svenska välfärdsmodellen till stor del är uppbyggd på. 

Modellen kallas även för valdemokrati, som påvisar att folket styr genom val av partier eller 

företrädare (Dahlberg & Vedung, 2001). Teori och praktik går därmed samman, dock så utgår 

man i den renodlade representativa demokratin från att medborgare enkom kan påverka 

beslutsfattandet genom de allmänna valen där de utser representanter till lagstiftande 

församlingar, samt genom att bedriva opinionsbildning (a.a.). Denna demokratiform kan 

kompletteras med andra demokratiformer. I Sverige har brukarinflytandet samt 

brukarmedverkan inom den offentliga sektorn växt under senare år. I denna studie analyseras 

resultatet utifrån participationsteorin, vilket är en deltagardemokrati (a.a.). Carole Pateman är 

en av de mest framstående participationsteoretikerna. Enligt henne är bristerna med den 

representativa demokratin att den inte i tillräckligt hög grad ger utrymme för medborgerligt 

inflytande och deltagande.  Medverkan och deltagande är viktiga beståndsdelar då det ger 

färdigheter och skapar ytterligare delaktighet inom flera områden. Människors makt ligger i 

medbestämmande i de delar som angår dem. Demokratin realiseras först när alla medborgare 

får samma möjlighet att påverka det som berör dem (a.a.). Utgångspunkten för 

deltagardemokratin eller participationsteorin, är att medborgarna ska vara aktiva i politiken på 

andra sätt än att bara välja sina representanter vart fjärde år via val. Enligt denna modell, ska 
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politiken präglas av att medborgarna är aktiva i demokratin. På detta vis kan medborgarna få 

ett ökat politiskt självförtroende, samt möjligen en ökad känsla för samhällets bästa. På detta 

vis skulle politikerföraktet möjligen även påverkas positivt. Bristerna med denna teori, är att 

få människor väljer att delta och påverka mellan valen, vilket kan skapa en ojämlikhet.  

 

Resultat och analys 

Under detta avsnitt presenteras resultat från analyserade uppsatser och studier samt 

sammanställningar av statistik från domslut och opinionsundersökningar. Redovisningen är 

uppdelad under fem rubriker med tillhörande underrubriker. De fem rubrikerna är: Äldres 

valfrihet av boende, information och kunskap, boendeformer för äldre, lagar, regler och andra 

styrmedel samt biståndshandläggning. Samtliga fem rubrikområden avslutas med en 

tillhörande analys.  

 

Äldres valfrihet av boende 

Vad önskas? 
I en studie genomförd av Anderson (2009), baserad på intervjuer med sex äldre personer över 

75 år boende i eget ordinarie boende utan hjälp från hemtjänst, diskuterades frågor kring 

äldreboende. Samtliga önskade få bo kvar i sitt eget hem så länge som det var möjligt.  

Jo, det är skillnad att få va i sitt eget hem. Sitt eget hem det vill man ju aldrig gå ifrån egentligen. // 

Du vet hemmet är hemmet, det kommer man ju aldrig ifrån egentligen. Ett hem är ett hem (a.a., 

s.10) 

Om deras hjälpbehov skulle öka, var respondenterna väl medvetna om att de skulle kunna bli 

tvungna att flytta. En gemensam uppfattning var att man behöver vara mycket sjuk och inte 

ska kunna klara av någonting själv, för att få bo på äldreboende.  

Jaa, när man börjar bli oredig i huvudet och saker och ting inte fungerar så skulle jag nog 

uppskatta å få komma till ett äldreboende. Eller att man kroppsligt blir så man inte kan klara sig… 

så skulle jag gärna vilja det (a.a., s.14) 

De flesta av informanterna hade dock inte funderat eller diskuterat frågan om en eventuell 

egen flytt till ett äldreboende. De menade att de sköt den tanken framför sig, då de inte hade 

reflekterat över att de var så gamla och snart möjligen skulle behöva hjälp. De kände sig inte 

gamla och ville inte vara gamla.  

Man är inte äldre än vad man känner sig (a.a., s.17) 
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Som alla andra som har levt länge har jag en ålder inom mej, en ålder som jag känner mig som. 

Trettiosex är min. Jag blir alltid förvirrad och irriterad när folk behandlar mej som en gammal 

människa. Det har de ingen rätt till, bara för att jag råkar vara det (Mazetti, 2008, s.18 i a.a., s.18) 

Trots att de inte diskuterat frågan med sina anhöriga, eller direkt själva visste vad de skulle 

välja – trodde de att de anhöriga skulle fatta det beslut som de själva skulle tyckt var bäst. 

Samtliga informanter skulle ha accepterat vad deras anhöriga beslutade om.  

Ja, det får jag acceptera klart. Ja det tycker jag nog, kan jag inte tänka för mig själv så får andra 

göra det (a.a., s. 14) 

Ett par av informanterna hade diskuterat med sina anhöriga, och även skrivit ned sina 

önskningar. De upplevde att det skulle vara för svårt för barnen att bestämma för dem om de 

inte kände till sina föräldrars vilja.  

Det vet ju mina närmaste. Vet ju det. Dom vet ju det hur jag vill ha det (a.a., s.14) 

Demoskop genomförde den 24-30 april 2012 en opinionsundersökning på uppdrag av Timbro, 

gällande allmänhetens syn på valfrihet inom välfärden. Undersökningen baseras på 1004 

stycken intervjuer av personer i åldrarna 16 år och över. 579 män och 425 kvinnor, varav 171 

personer i åldersspannet 16-39 år, 168 personer i åldersspannet 40-49 år, 349 i spannet 50-64 

år samt 311 personer över 65 år. Bortfall fanns på 5 personer. Gällande sifferetiketterna i 

diagrammet, är det baserat på procent.  

                     Fig. 7.  Källa: Demoskop, 2012 

Utifrån fig. 7 och Demoskops undersökning, klargörs det att en övervägande majoritet anser 

att den äldre själv eller dennes anhörig ska få välja boende. 
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                     Fig. 8. Källa: Demoskop, 2012 

En majoritet uppger även att de önskar att möjligheten att själv få välja utföra vore större. 

 

Valfrihet i verkligheten 

I Hjalmarson (2003) framkommer att vissa äldre inte kan välja själv på grund av den situation 

som de befinner sig i när valet aktualiseras. Valet försvåras vid de tillfällen som behoven 

uppstår akut. Vid de situationerna upplevs inte valfriheten som något positivt. Det kan även 

vara så att någon annan påtalar att den äldre har ett behov av hjälp – en hjälp som den äldre 

själv varken upplever sig behöva eller vill ha. Det kan även vara åt motsatt håll, att den äldre 

upplever sig ha ett hjälpbehov, en uppfattning som inte delas av biståndshandläggaren eller 

andra instanser. Vid dessa situationer, upplever inte de äldre sig ha någon reell valmöjlighet.  

  

Fig. 9. Källa: Demoskop, 2012 

En majoritet av de tillfrågade i demoskops undersökning, anger att de upplever sig ha inga, 

små eller inte särskilt stora möjligheter att välja utförare av äldrevård.  

 

Att välja, som äldre eller anhörig 

I studien genomförd av Claesson (2010), intervjuades sju personer i åldrarna 78-92 år. 

Samtliga hade inom kundvalsmodellen valt hemtjänst, trots detta var endast fyra av de sju 
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respondenterna medvetna om detta och upplevde sig ha genomfört ett aktivt val. De som gjort 

ett aktiv valt, hade baserat sitt val utifrån olika aspekter såsom integritet, vad som var mest 

praktiskt samt rekommendationer. De som kände till kundvalet, var även medvetna om sin 

maktposition, och möjlighet att byta utförare. Vilket övriga inte var. Möjligheten till valfrihet 

upplevdes av de flesta som positiv. Ett fåtal upplevde dock valfriheten som en tung börda att 

bära, då den kräver att de måste ta ställning och välja. Informationen om kundvalet från 

handläggare och kommunerna upplevdes vara bristfällig.  

 

                    Fig. 10. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s. 53 

Malm & Sjöqvist (2008) studie baseras på en enkätundersökning genomförd på sex 

servicehus och sju PRO-föreningar i Stockholm med 220 respondenter i åldrarna 64-98 år. 

Tabellen bygger på antal och ej på procent. Enligt fig. 10, framgår det att en majoritet av 

respondenterna uppger att valsituationer ibland är svåra, eller ofta mycket svåra. 

 

Fig. 11. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s. 54 

Fig. 11, påvisar att valen inom äldreomsorgen till övervägande del upplevs som jobbiga eller 

lite jobbiga. Få respondenter anger de vara lätt eller mycket lätt.  
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Fig. 12. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s. 53 

Som framgår i fig. 12, upplever de äldre i studien, sig till stor del ha bristfälliga möjligheter 

att genomföra ett aktivt, självständigt val gällande hemtjänst och särskilt boende.  

 

Att inte få välja – avsaknad av makt 

I Claessons (2010) studie framkommer det även att respondenterna upplever att man riktar 

fokus på att de ska bo hemma och att det är där staden satsar pengar. Detta trots att det finns 

en önskan om att få flytta till ett äldreboende.  

Här sitter jag, ensam och isolerad. Jag mår inte bra utan att ha någon som jag kan prata med. Jag 

vill komma till ett äldreboende, men biståndsbedömaren säger bara: du som har det så bra, som 

har fått välja vilka som kommer till dig och allt. Men jag mår inte bra här (Claesson, 2010, s.29)  

I en studie av Alimadadi (2005), baserad på halvstrukturerade intervjuer med fyra äldre 

personer mellan 76-86 år i Stockholm, beskriver en av respondenterna sin upplevelse av att 

inte själv kunna påverka sin situation. Hon var 80 år och kände sig isolerad.   

Att bo i ett servicehus skulle passa mig eftersom det både finns aktiviteter och matsal där. Hemma 

blev jag sjuk, kunde inte sova och var tvungen att ta starka sömntabletter. Jag isolerade mig och 

brydde mig inte om någonting. Jag var psykiskt sjuk men kände att hela jag var dålig. Jag levde i 

ett vakuum. Det blev en förskräcklig upplevelse och jag ville inte leva längre. Men jag fick ingen 

hjälp från kommunen, utan jag fick bara avslag. De tar ingen hänsyn till psykiska besvär. Jag har 

varit och tittat på ett ställe i närheten av min lägenhet som har kombinerat seniorboende, 

servicehus och äldreboende. Dit vill jag komma, men jag får inte det. (Alimadadi, 2005, s.23) 

Studien visar att intervjupersonerna inte ansåg sig ensamma kunna påverka de beslut som 

fattades gällande deras boendeform.  

 

Anhöriga berättar 

Anhöriga är ofta delaktiga vid val av äldreboende. Socialstyrelsen presenterade i februari 

2012 en artikel baserad på fem fokusgrupper samt sex telefonintervjuer med äldre samt 
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anhöriga till äldre. De fokusgrupper som behandlade val av äldreboende och som 

genomfördes med anhöriga, skedde i Stockholm. Totalt deltog 13 anhöriga. Vid intervjuerna 

framkom det att de äldre som är i behov av äldreboende, har anhöriga som ofta lever i en 

pressad och svår situation. Flera av de anhöriga uppgav under fokusgrupperna att de upplevde 

en lång utdragen kamp med kommunen – vilket var utmattande. Att ha en demenssjuk äldre 

anhörig, eller en äldre som motarbetar en flytt – gör processen svårare och tyngre.  

Det beror på hur alert man är som anhörig och kan hänga med i allt det där, plus att man har en 

svårt sjuk bredvid sig. Man har ingen chans att fråga den anhörige, vad den vill ha (a.a., s.16). 

Jag upplevde att hemtjänsten ville ha kvar henne som fullbetalande kund. De skulle ha signalerat 

för länge sen, med det gjorde de inte (a.a., s.17).  

En stor del av de anhöriga framhöll att det är värdefullt att det finns en princip som främjar 

valmöjlighet. Dock var det få som förstod vad det innefattade eller upplevde att det fanns en 

valfrihet.  

Det här med kundval vet jag inte ens om jag har uppfattat att det finns, utan det blir, pang, här 

är… (a.a., s. 17) 

De ringde på förmiddagen och ville ha besked på eftermiddagen. Sen om man hade varit lite 

motståndare hade man kanske kunnat skjuta det över helgen, men med risk för att den lägenheten 

kanske gått till nån annan (a.a., s. 17).  

Att välja äldreboende, jag tycker inte att det fanns en chans att få ett val, för i det läget var det 

bara, ut från sjukhuset och mamma måste ha nånstans att ta vägen. Jag får ta vad som helst (a.a., 

s.17).  

Jag hade tid på mig, jag hade några veckor att göra det, så det var bra (a.a., s.18). 

Jag tycker att man ger alldeles för lite tid, när man äntligen har brottat sig fram, när man äntligen 

får ett JA, att hon är beviljad boende, så säger de: Ja, nu får ni gå och titta på det och det. Ja, 

jättebra så åker man dit, vi hann ju rusa igenom. Inom 10 dar borde vi ha flyttat in. Varför är det 

så, undrar jag? Pang, pang, pang! Det här är en fruktansvärd press på anhöriga. Man är så 

döstressad så man har knappast nåt val (a.a., s.17).  

Vad skulle hända om det här var en fungerande marknad? Då var jag en kund och det finns en 

massa utförare som ska sälja in sig hos mig. Då skulle jag säga. Jag har den här personen med de 

här behoven. Och så får de tala om för mig vad de kan göra för henne. Sen kan jag välja. Jag kan 

skriva en kravspecifikation. Nu har vi ett annat system och det är ju inte kundval på det sättet (a.a., 

s. 20).  

Det som uppgavs som de största hindren gällande kundval och valfrihet var tidsbrist och 

platsbrist. Platser finns inte tillgängliga på de boenden man vill till, när man behöver dem. 

Tidsbristen innebär att man behöver ta beslut så pass snabbt, att det inte finns tid att utforska 

marknaden och se vad som finns och få information om det man behöver. Gällande 

möjligheten att byta äldreboende och göra ett omval, upplevs detta som positivt – dock svårt i 

praktiken.  
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Det var ju inte det lättaste att flytta på sin gubbe kan jag tala om. Man fick stå på sig. Man fick inte 

vara elak och dum, utan raka puckar. Det tog fem månader, det fanns inga platser någonstans 

(a.a., s. 22) 

 

Äldre som valt seniorboende 

Ett boende i en Seniorbostad, grundar sig inte på biståndsbedömning – utan finns som val för 

personer över en viss ålder. I en studie genomförd av Harrison och Elmér (2008), besvarade 

41 personer på ett seniorboende en enkät som bland annat undersökte vilka motiv som låg 

bakom valet att flytta till ett seniorboende. Av de 41 personerna som besvarade enkäten – 

intervjuades även två personer. Respondenterna bestod av 17 personer som var ensamstående 

samt 24 personer, vilka var sammanboende. Fördelningen var jämn mellan arbetare och 

tjänstemän. 17 av respondenterna hade tidigare bott i en hyresrätt och de övriga 24 hade bott i 

villa eller bostadsrätt.  

                                                                               

                                                                      Figur:13. Källa: Harrison & Elmér, 2008, s. 34-36 

Av svaren i enkäten framgick det att 77 procent av de boende, uppgav att ett av skälen till att 

de flyttat till seniorboendet baserades på att de önskade ha möjlighet att bo kvar vid ett ökat 

hjälpbehov. Såsom presenteras i figur 13, framgår det att möjligheten till gemenskap med 

personer i samma ålder som en själv, även var en av anledningarna till att man valt 

seniorboende. Dock var vetskapen att bo bland människor i samma ålder som en själv – 

viktigare än att faktiskt umgås med dem. Vid detta seniorboende, hade ingen av de boende en 

vänskapsrelation med någon i huset. 90 procent av de tillfrågade uppgav att närheten till 

samhälleliga instanser såsom bank, sjukhus, affär och kommunikationsmedel var en faktor till 

att de flyttade till ett seniorboende. Tryggheten att veta att inga obehöriga har tillträde till 

huset uppskattades även.   
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Analys – äldres valfrihet av boende 

En av grundtankarna med kundvalet och valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboenden i 

Stockholm är att stärka den äldres möjlighet att fritt välja utförare, och på så sätt öka den 

enskildes makt och ge denne större möjlighet att delta i det demokratiska samhället – även då 

hjälpbehovet ökar. Även den anpassning av bostadsmarknaden, som skett under senare år - 

där ett ökat urval av anpassade bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet, skapar 

möjlighet för de äldre att förbereda sig och planera sitt boende för eventuella ändrade framtida 

behov. Modellen kan ses som en mer liberal styrningsstrategi, där valet utgår från individen. 

Genom att ge den enskilde ansvarigheten att självständigt genomföra val gällande det egna 

boendet, erbjuder man den åldrade medborgaren ytterligare rättigheter. Det kan ses som att 

kommunen genom Empowerment ger makten till invånaren. Dock är det så att den reella 

brukarmedverkan först uppstår då enskilde själv får en avgörande roll vid viktiga beslut som 

rör det egna livet (Askheim & Starrin, 2010) – vilket val av boende bör ses som. Den äldre 

behöver tidigt bli delaktig i beslutsprocessen för att anses ha ett reellt inflytande. Med 

rättigheter kommer även ansvar. Baserat på resultatet framgår det att ansvarsfrågan brister 

både hos kommunen och hos den enskilde individen.  

Utifrån de studier och den opinionsundersökning som presenterats, tydliggörs det att 

majoriteten av respondenterna anser att valfriheten är en viktig del gällande val av boende. 

Det är möjligt att vi som medborgare i en demokrati, upplever det vara en rättighet att själv få 

välja. Trots att önskan att själv få välja utförare är stor – är det få av de äldre som har 

reflekterat över att de åldrats så pass mycket – trots att de är närmre 80 år, och att deras behov 

kan komma att förändras. De väljer att skjuta frågan framför sig - för dem är önskan att få bo 

kvar i det egna hemmet så länge som möjligt stark, vilket kan vara en av anledningarna till att 

de ej önskar tänka tanken. Det finns dock de äldre som tar ansvar för sin framtid och gör ett 

aktivt val i ett tidigt skede, och på så vis försöker påverka sin framtid. Genom att undersöka 

bostadsmarknaden och välja sitt boende baserat på vetskapen om att de blir äldre och att deras 

behov kan komma att ändras. Dock verkar en större del av den äldre befolkningen välja att 

inte hantera frågan, och därmed förlita sig på andra. De har inte kunskap om vad som finns, 

eller vad de vill. De har inte talat med sina anhöriga om saken, men uppger att de litar på att 

de närstående skulle ta ett bra beslut om de själva inte skulle vara kapabla. Just det faktum att 

många av de äldre är i ett sådant skick att de inte själva kan ta till sig information och ta beslut 

när frågan om ett särskilt boende aktualiseras, försvårar möjligheten att de själva ska kunna 

påverka och genomföra ett aktivt val. Det är dessutom inte alltid som anhöriga, den äldre själv 

och de professionella är överrens om när ett hjälpbehov infinner sig – vilket påverkar den 
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äldres känsla av att ha en reell valmöjlighet. Både anhöriga och de äldre uppger att 

informationen från kommunen och biståndshandläggarna är bristfällig och att det är svårt med 

de valsituationer som uppstår. De upplever sig ha små möjligheter att välja – detta då 

systemet kräver att den äldre ska vara så pass sjuk för att vara aktuell för ett särskilt boende. 

Att de äldre ej har möjlighet att i förväg lägga in eventuella önskemål och ställa sig i kö till de 

boenden de är intresserade av, försvårar för den enskilde att fritt få välja. Platsbrist på de mest 

eftertraktade boendena och tidsbrist till att undersöka marknaden då behovet uppstår, påverkar 

kundvalet negativt. Kunskap är makt – för att den äldre ska kunna åtnjuta möjligheten till 

valfrihet – krävs det att makten överförs från de professionella inom kommunen till den äldre. 

Om inte – är empowerment eller en mer deltagande demokrati inte möjlig (Askheim & 

Starrin, 2010).   

 

Information och kunskap 

I Socialtjänstlagen kap. 5. 6 §, står det angivet att kommunen genom Socialnämnden, har ett 

ansvar att genomföra uppsökande verksamhet för att upplysa enskilda individer och grupper 

om den service som socialtjänsten erbjuder. På så vis kan även de äldre som inte har kontakt 

med äldreomsorgen få information om den service som finns inom kommunen. Äldre och 

dess anhöriga samt närstående, ska på ett enkelt vis kunna ta del av information, gällande 

vilket stöd och vilken hjälp som finns. Informationen ska erbjudas på den enskildes eget språk 

via skriftlig och/eller muntlig kommunikation. Riktlinjer gällande informationsutformningen 

kopplade till de boendeval som de äldre har att tillgå via LoU och LOV, styrs via Proposition 

2008/09:29: 

Den upphandlande myndighet ska till enskilda lämna information om samtliga leverantörer som 

myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara 

saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.  

 

Informationskanaler 

I Malm och Sjöqvist studie från 2008, undersöks hur äldres kunskap gällande olika 

boendeformer som beviljas av socialtjänsten ser ut, samt vilka faktorer som påverkar de äldres 

förutsättningar gällande valfriheten. Uppsatsen är baserad på en enkätundersökning 

genomförd på sex PRO-föreningar och sju servicehus i Stockholm. Totalt 220 personer i 

åldrarna 64-98 år besvarade enkäten. Tre fjärdedelar var kvinnor och en fjärdedel män.  

En av de frågor som hanterades, gällde vilka kanaler som de äldre fått sin kunskap från.  
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 Figur. 14. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s.42 

 

Enligt figur 14, anger 31 procent av de äldre i undersökningen att de fått kännedom gällande 

särskilda boenden via massmedia. Fördelningen mellan de olika informationskanalerna är 

relativt liten. 31 personer uppger att de fått ta del av skriftlig information, det är osäkert vad 

detta är - om det är så att denna information kommit via Socialtjänsten eller andra 

professionella. Vad som är nämnvärt är att endast en person uppger Internet som källa.  

 Tegeland har i sin studie från 2007, analyserat hur kommunerna informerar de äldre i 

kommunen om kundval. Studien baserades på strukturerade intervjuer med tre personer inom 

kommunen, vilka var ansvariga för området. Gällande de informationskanaler de använder sig 

av, ansvarar förvaltningen för den tryckta informationen som vänder sig till allmänheten och 

biståndshandläggarna för den muntliga. Gällande den muntliga kommunikationen ska 

biståndshandläggaren förklara vad kundvalet innebär för den äldre.  

 
De informerar om att man kan välja. Sen i princip förklarar de väl lite grann muntligt vad kundval 

innebär. Sen lämnar man den här broschyren. (a.a., s.26) 

 

Antalet informationskanaler som idag kommunicerar ut information gällande det utbud av 

boende som finns för äldre – är begränsat. Det är få kanaler där man kan ta del av det totala 

utbudet gällande de olika alternativen. Via socialtjänsten kan de äldre ta del av broschyrer 

med information om det utbud som finns gällande särskilda boenden, vilket även är det som 

socialstyrelsen kommunicerar ut via sin internettjänst – ”äldreguiden”. Utförarna har 

möjlighet att aktivt marknadsföra sin verksamhet till kommuninvånarna – men även då är det 

en del av utbudet som presenteras (Hjalmarsson, 2003). Via bostadsbolagen – både privata 

och statliga erbjuds olika boendeformer inom det ordinarie beståndet – såsom Stockholm 
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Stads bostadsförmedlings seniorlägenheter. Dock har det under senare tid tillkommit flera 

aktörer som via internettjänster presenterar ett mer omfattande helhetsutbud gällande de 

boendealternativ som finns för äldre inom det ordinarie och särskilda beståndet. Ett sådant 

exempel är www.seniorval.se.  

 I en enkätstudie genomförd av Gustafsson och Alsefelt (2009), besvarade 18 kvinnor och 

nio män födda mellan 1922 och 1937 på frågor där syftet var att undersöka i vilken 

omfattning det råder valfrihet och reella valmöjligheter vid val av äldreboende. I studien 

framkom det att ingen av respondenterna hade kännedom om äldreguiden – vilket är det 

instrument som kommunerna har att hänvisa till där det är möjligt att jämföra landets 

äldreboenden utifrån sju områden – delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, 

självständighet, mat och ledning. Dock trodde tolv av de tillfrågade att tjänsten skulle kunna 

vara till hjälp.   

 

Informationens innehåll 

Biståndshandläggaren får enkom informera den äldre om de alternativ som finns att tillgå 

samt överlämna tryckt informationsmaterial. Informationen ska vara saklig och utan innehåll 

av egna värderingar eller omdömen (Tegeland, 2007). Företagspresentationerna gällande de 

val som finns att tillgå, skall ha vissa gemensamma rubriker för att informationen ska vara så 

neutral och saklig som möjlig.  

 
Tidigare när vi startade alltihopa var det viktigt att den skulle vara så neutral som möjligt. Det var 

väldigt viktigt för oss att vi gick ut med det till handläggare. Att de inte skulle favorisera någon 

utförare. Särskilt att inte kommunen skulle få några favörer. Därför hade vi väldigt 

standardiserade material som presenterades för brukaren. Men en sida med fasta rubriker med det 

som finns helt enkelt. Det skulle inte vara något annat än det då (a.a., s.27).   

 

De boendealternativ som finns tillgängliga är förväxlande lika, till stor del är det enkom den 

geografiska placeringen samt storleken på boendet som skiljer dem åt. Det datorbaserade 

hjälpverktyget Äldreguiden, där de äldre och dess anhöriga kan jämföra och läsa om de 

respektive boendena – anses vara baserat på ett tveksamt bedömningssystem av kriterier 

(Hjalmarson & Norman, 2004). Ofta uppfattade de äldre och de anhöriga, att det inte var 

någon direkt skillnad mellan de olika alternativ som fanns att tillgå, detta trots att viss 

information om kvalitetsskillnader uppgavs. Det har även i tidigare studier inom 

äldreomsorgen i Sverige, framkommit att flera av respondenterna har haft svårt att ta till sig 

den information som funnits (a.a.).  Ett problem gällande informationsutformningen för 

tjänster i offentlig sektor är att de tjänster och den service som informationen skall beskriva är 

http://www.seniorval.se/
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komplex och inte alltid enkelt låter sig beskrivas. En risk om informationen reduceras till 

jämförbara nyckeltal är att dessa kommer att få en orimligt stor betydelse i förhållande till hur 

väl de avbildar verksamheten. Det som mäts kommer att 

uppmärksammas, medan det som inte mäts kommer att förlora i betydelse (Charpentier, 

2004).  

I en av de få utvärderingar som gjorts av Stockholms kundvalsmodell visar att de äldre 

upplevde det vara svårt att välja, då informationsbladen är så lika utformade (Edebalk, 2005).  

 Även de företagspresentationer som används som informationsmaterial uppgavs vara 

bristfälliga och svåra att skapa sig en överblick av det utbud som finns att tillgå med 

anledning av det stora antalet enheter (a.a.). 

 

Svårigheter kopplat till information 

Studier påvisar att de äldre rent generellt har svårt att ta till sig den information som finns 

gällande kundvalssystemet och de boendealternativ som erbjuds. (Edelbalk, 2005). Den 

situation som den äldre befinner sig i samt även dennes hälsa, kan påverka dennes möjlighet 

att tillskansa sig informationen ytterligare. Informationsmaterialet upplevs ofta av gemene 

man som omfattande och bristfälligt. Bristerna upplevs inom flera områden såsom 

informationens utformning, innehåll och tillgänglighet. För mycket information i en 

valsituation, upplevs lika negativt som för lite information. I den information som finns att 

tillgå, anses det även vara svårt att urskilja vilka fördelar en utförare har kontra en annan – 

samt vad som skiljer utförarna åt (a.a). På samma vis upplevs det vara svårt att skapa sig en 

uppfattning om de olika boendena vid besök eller kontakt med utförarna, då de är många till 

antalet (a.a.). 

I en studie bland pensionärer i Nacka och Stockholm framgår det att den information som 

sammanställs av kommunen gällande det urval av utförare som finns att välja bland – endast 

blir läst av en mindre del av de äldre (Socialstyrelsen, 2004). Det är även få av de äldre som 

själva aktivt sökt information (Hjalmarson, 2003). Om det finns rekommendationer från 

familj och vänner, upplevs det som mer betydande än den kvalitetsranking och information 

som kan finnas tillgänglig (Socialstyrelsen, 2004).  

Det har genomförts ett antal studier, vilka ger olika indikationer på hur aktiva de äldre är 

att välja utförare. Vad som framgår är att en del av de äldre brukarna (mellan 20 och 30 

procent) inte hade klarat av att välja utan biståndsbedömarens hjälp och delaktighet. Detta 

problematiseras av att det är oklart vilka möjligheter biståndsbedömaren har att hjälpa den 
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enskilde vid en valsituation (a.a.). Detta då biståndshandläggaren ska vara neutral och inte 

lägga in egna värderingar eller omdömen i sin kommunikation med den äldre.  

I en studie genomförd av Utredarhuset (Socialstyrelsen, 2004), framkom det att i de 

kommuner som hade kundval, upplevde mellan 30–50 procent av hemtjänsttagarna, att de inte 

fått någon information om att de hade möjlighet att välja utförare. I kompletterande intervjuer 

framkom det att en del av brukarna inte förstått budskapet i den tillsända foldern, dvs. att de 

kunde byta utförare om de så önskade. Orden ”kundval” och ”utförare” var även svåra att 

förstå. Denna information kan inte översättas direkt till de kundval som hanterar val av 

särskilt boende – dock kan det påvisa svårigheterna med begreppen och den kommunikation 

som sker. Det blir mycket information som kan vara tröttande för den äldre. Nedsatt hörsel 

och synminne gör att det också är svårt för den äldre att ta till sig av allt informationsmaterial 

(a.a.).  

 

Anhöriga och information  

Anhöriga behöver vid de tillfällen de ska genomföra ett val å sina anhörigas vägnar, eller då 

de önskar stödja sin äldre anhörige vid dennes val av äldreboende – finna information. Under 

fokusgrupperna med äldres anhöriga i Stockholm, diskuterades informationskanaler och 

innehållet i dessa, vid val av äldreboende (Socialstyrelsen, 2012).  

Gällande kanalerna – var det flera som använt internet, men även de som fått tryckt 

information från Socialtjänsten. Att så mycket information fanns på internet upplevdes inte 

vara helt oproblematiskt.   

När man inte har nåt nät kommer man ingenstans (a.a., s19) 

 

Jag har inte det och ingen telefonkatalog, ingenting. Allt är på nätet. Det är jobbigt (a.a., s.19) 

 

Jag gick in på Stockholms läns stadsdelsförvaltning, eller vad det heter. Där finns det olika 

alternativ av boende, äldreboenden, så det var där jag klickade runt på olika. Det skulle vara mera 

fotografier där så att man såg hur rummen såg ut. Man ska inte behöva åka omkring tycker jag 

(a.a., s. 18) 
 

De var även flera som var skeptiska till innehållet samt huruvida informationen var aktuell. 

Men sen är det också uppdaterandet av de där nätuppgifterna. Jag vet inte om du lyckades hitta 

sent uppdaterade boenden, för när jag gick in och tittade lite löst så var det flera år sen de hade 

uppdaterat. Men du hade kanske tur att hitta uppdaterade, färska (a.a., s.18) 

 

Man får känslan av att det är lite reklambroschyrer och sen fattar man beslut om resten av en 

människas liv, var han ska vara nånstans. Så att bara gå på det, det går inte. Jag kräver att man 

får åka och titta. Prata med dem där och se hur det är (a.a., s.19) 

 

Det är ganska bra tryckt material, i alla fall tycker jag det. En lunta med beskrivningar, varenda 

jäkla äldrevård i hela Stockholm alltså (a.a., s. 19) 
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Äldres kunskap av området 

För att det ska vara möjligt att som äldre kunna nyttja sin valfrihet inom det ordinära 

bostadsbeståndet samt enligt kundvalsprincipen och LOV, krävs det att personen har 

kännedom och kunskap om möjligheten. Det är med anledning av detta intressant att se hur 

kunskapsläget ser ut gällande de begrepp som florerar.  

 

 
Fig.15. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s. 42,45 

Gällande begreppen kundvalsmodell samt vård- och omsorgsboende, framgår det tydligt i 

Malm och Sjöqvist studie (2008), att kunskapen gällande begreppen är låg. En övervägande 

majoritet uppger att de inte känner till betydelsen av begreppen. Kunskapen gällande utförare, 

är även den låg.  

 

 

   Fig.16. Källa: Malm & Sjöqvist, 2008, s. 43  

Enligt fig. 16, framgår det att 121 personer uppger att socialtjänsten är rätt instans vid 

ansökan till ålderdomshem – vilket är korrekt. Vid samma fråga, men gällande seniorboende 
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– uppger 95 personer att även det ansöks hos socialtjänsten, vilket är felaktigt. 

Anmärkningsvärt är att en så stor andel inte svarat på frågeställningarna. Då deltagarna i 

undersökningen till störst del befann sig i åldrarna mellan 73-90 år, bör de flesta ha kommit i 

kontakt med äldreomsorgen samt begreppen tidigare. Svaren på denna fråga kan tolkas som 

att kunskapsläget gällande äldres boende inom målgruppen kan anses vara bristfällig.   

 

Analys – Information och kunskap 

Kunskapen kring det utbud som finns är bristfällig hos de äldre, dess anhöriga samt även till 

viss del hos biståndshandläggarna. Begreppsförvirringen kan vara ett skäl till detta. Genom att 

det under så pass lång tid har cirkulerat så pass många olika begrepp gällande de olika 

bostadsformerna för de äldre, samt de ständiga namnförändringar som genomförts för att 

tydliggöra innebörden – har förvirringen enkom blivit större. Att kommuner dessutom 

använder olika begrepp och innebörder för de respektive boendeformerna, eller att valfriheten 

skiljer sig åt gällande de olika valen – försvårar ytterligare för allmänheten att ta till sig 

kunskapen. Det må så vara att utvecklingen bidrar till att nya typer av boenden uppstår – dock 

är det med nuvarande begrepp möjligt att placera de nya modellerna inom befintliga fack.  

Gällande de informationskanaler som finns – är det rimligt att en fortsatt utveckling sker via 

Internet. Informationssamhället har förändrats och utvecklats sedan flera av de presenterade 

studierna genomfördes. Internet används idag i en större utsträckning även av äldre, samt av 

deras medelålders barn. Dock troligtvis inte av de allra äldsta. Information via Internet gör det 

enklare att hålla informationen uppdaterad än i diverse tryckt material. Dock är det viktigt att 

hemsidorna ständigt uppdateras och att det finns ansvariga för informationen. Om fortsatt 

utveckling sker via Internet – är det av stor vikt att man skapar utskriftsvänliga sidor – så att 

de som söker samt de som ger stöd i andras informationssökande, enkelt kan skriva ut 

sidorna. Dessa kan då till viss del ersätta den mängd broschyrer som idag trycks. Sidorna bör 

även bli mer användarvänliga för att skapa en enkel navigering så att den som söker 

information, enkelt kan finna det som önskas. En utveckling av socialstyrelsens Äldreguide är 

önskvärd. De nyckeltal som idag nyttjas via sidan, upplevs som icke relevanta (Charpentier, 

2004). Nyckeltalens positiva sida är att de på ett enkelt vis ska kunna identifiera, beskriva och 

analysera ett delområde. De kan spegla de äldreboenden som finns och ge en god översikt. 

Viktigt är dock att man enkom jämför det som är av intresse och jämförbart. Det är även 

viktigt att man tydligt kommunicerar att nyckeltal skiljer sig från verkligheten och att de inte 

kan fånga de komplexa relationer och den vida komplicerade verklighet som en organisation 

består av, men att det kan skapa en känsla och förståelse av boendet. Gällande boenden ligger 
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mycket i de enskildas upplevelser. Det är även viktigt att inte ha för många nyckeltal – då 

mängden nyckeltal kan ta fokus från det som är viktigt. En ökad medvetenhet gällande att 

nyckeltal enkelt kan manipuleras behövs, och att det därmed är viktigt att kontinuerligt 

analysera faktorerna bakom dem, samt på ett transparent vis redovisa uppföljningen via 

hemsidan. Utifrån nyckeltalen och diverse basval – ska det vara enkelt för dem som använder 

tjänsten på Internet att finna det som söks genom att möjliggöra filtrering av de olika delarna 

så att användaren snabbt kan få fram den information som är relevant och viktig för dem. 

Kopplat till sökfunktionen bör även foton och filmer på de respektive boendena finnas 

presenterat tillsammans med övrig information för boendet såsom de kostnader som är 

kopplade till alternativet i form av hyror och så vidare. Då man via lagstiftning, påvisat att det 

från statens och allmänhetens sida finns ett önskemål att de äldre i en allt högre utsträckning 

tar del av alternativen i det ordinära bostadsutbudet – vid de tillfällen vård- och 

omsorgsbehovet ökar, utan att för den del vara av sådan karaktär att särskilt boende är 

aktuellt, bör information och länkar till dessa alternativ finnas kopplade till de sidor som 

hanterar boenden för äldre. Informationen bör vara skapad av Socialstyrelsen och inte av 

företagen. Detta för att informationen inte ska bli allt för tillgjord, utan ge en så nära bild av 

verkligheten som möjlig. Kunskapen kring det ordinära och särskilda bostadsbeståndets utbud 

för äldre – behöver öka rent generellt hos allmänheten. Detta för att arbeta proaktivt. Gemene 

man har ett behov av att känna till området, för att själva kunna förbereda sig inför både sin 

egen och även sina anhörigas ålderdom. Genom detta, möjliggörs deltagardemokratin 

ytterligare – då medborgarna bjuds in till att delta i de förberedelser som gäller denne själv 

(Dahlberg & Vedung, 2001). 

Biståndshandläggarens roll som den som ska förmedla information om valfriheten och de 

valmöjligheter i form av boenden som är kopplade till LOV – försvåras av de regelverk som 

finns. För den äldre och dess anhöriga är det av yttersta vikt att få ta del av relevant 

information för att möjliggöra ett val och beslut. Att som handläggare vilja ha tid och 

utrymme att medverka till empowerment genom att ge ifrån sig den makt som kunskapen 

(Askheim & Starrin, 2010) innefattar till de äldre - men samtidigt inte ha möjlighet på grund 

av de regler och förordningar som finns att delge den kunskap som finns gällande eventuella 

boenden som möjligen skulle kunna hjälpa den äldre att välja – skapar ingen empowerment.  

Informationen är viktig för att den äldre ska kunna tillskansa sig kunskap om det utbud 

som finns inom det särskilda och ordinära bostadsutbudet för äldre i Stockholm. Utan 

kunskap – har den äldre svårt att genomföra ett aktivt val eller föreställa sig konsekvenserna 

av sitt val. Det är även ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att möjliggöra för de enskilda 
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medborgarna att finna information. För att skapa ett intresse hos de äldre att göra ett aktivt val 

- bör de vara av uppfattningen att de olika bostadsalternativen skiljer sig åt och att deras val 

gör skillnad.  

 

Boendeformer för äldre 

Äldre människor utgör inte ett homogent kollektiv, dock finns det stereotypa uppfattningar 

om äldre - att de skulle vara särskilt ensamma eller vårdbehövande. Äldre människor skiljer 

sig inte nämnvärt från befolkningen i övrigt, och inte heller deras boende 

(Äldreboendedelegationen, 2008). Majoriteten av de äldre, lever i det ordinarie 

bostadsbeståndet, vilket visas i fig. 17.  

 

 

         Fig. 17. Källa: SCB, 2006 HEK i Äldreboendedelegationen, 2008) 

 

För att göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt hem, även då de blir till åren komna eller då 

deras hälsotillstånd förändras, behöver bostadsutbudet för de äldre erbjuda en variation och 

mångfald. Detta för att förbättra möjligheten för enskilda äldre personer att finna ett alternativ 

som passar henne eller honom. Detta är en del som Äldreboendedelegationen (2008) bedömt i 

sin utredning.   

 



35 

 

 
 

Figur. 18. Källa: Socialstyrelsen, 2012, s.85 

 

I Socialstyrelsens sammanställning (2012) av äldre- vård och omsorg (fig. 18.), visas att7 854 

personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 april 2011 i 

Stockholm. Av dessa var ca 6 336 eller 4 av 5, vilket motsvarar 81 procent - fyllda 80 år. 73 

procent var kvinnor. Andelen kvinnor bland personer i särskilt boende varierar kraftigt mellan 

åldersgrupperna. I åldersgruppen 65-74 år var ungefär hälften kvinnor och i åldersgruppen 90 

år och äldre var 83 procent kvinnor.  En del av variationen beror på att andelen kvinnor i 

befolkningen är större bland de äldsta än bland de i åldern 65-74 år, det vill säga - det finns 

fler äldre kvinnor än äldre män. Statistiken visar även att det först är i en relativt hög ålder 

som de äldre flyttar till ett särskilt boende.  

Antalet personer i åldern 65 år eller äldre som bor i särskilt boende har minskat med 19 

procent, samtidigt som antalet med beviljad biståndsprövad hemtjänst i ordinärt boende har 

ökat med 18 procent. Det visar statistik från Socialstyrelsen som redovisar uppgifter för den 1 

april år 2011 (Socialstyrelsen, 2012). Dock är det en minoritet av de äldre som bor i särskilt 

boende. 

 

 
 

                            Fig. 19. Källa: Gustafsson & Alsefelt, 2009, s.54-56 (egen sammanställning) 
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I Gustafssons och Alsefelts studie (2009), har de i sin enkät undersökt vilka boendealternativ 

respondenterna skulle vara intresserad av. Enkätstudien baseras på 26 respondenter födda 

mellan åren 1922-1937 (en född 1942). Gällande sifferetiketterna är det baserat på antal svar 

inom respektive fråga. Författarna summerar att det råder en begreppsförvirring hos 

respondenterna – vilket det även gör hos författarna, då seniorboende och 55+, bör ses som 

samma sak, vilket även servicehus och äldreboende till viss del bör göra. De har inte heller 

med alternativet att bo kvar i det ursprungliga hemmet – vilket är vad samtliga som uppgett 

annat önskar, vid genomgång av enkätsvaren.  Kommentarer finns att boendealternativet 

påverkas av huruvida de får vara friska eller ej. Om de behöver mer omvårdnad, påverkar det 

svarsalternativet och de är då intresserade av äldreboende.  

 

 
Figur. 20. Källa: Gustafsson & Alsefelt, 2009, s. 54-56 (egen sammanställning) 

 

Gällande boendesituationen, önskar en majoritet att få flytta den dag de behöver mer hjälp. 

Gällande frågeställningen utgår samtliga svarsalternativ på att en flytt alltid finns med som 

alternativ. Det är svårt att tolka vad som ingår under ”måste”. Ingen av respondenterna har 

dock uppgett alternativ tre eller fyra.  

 

Ett nytt upplägg av mellanboende 

De äldres flyttbenägenhet förväntas inte se dramatiskt annorlunda ut i framtiden jämfört med i 

dag. Dock finns det en annalkande förändring som påvisar en ökad rörlighet bland de äldre - 

att de byter bostad för att förenkla sitt boende, och då ofta till något mindre och mer lättskött. 

Även de sociala skälen blir allt viktigare (Prop. 1997/98:113). Studier visar (Senior, 2005), att 

det vid en ökad ålder finns tydliga tendenser att äldre flyttar från sitt ägda småhus till 

centrumnära lägen inom den egna kommunen. Vid flyttningar över kommungränserna är det 

ett tydligt mönster att flytta till närkommunerna. Vilken typ av bostad den äldre flyttar till 
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beror på utbudet samt den enskildes preferenser och ekonomiska förutsättningar. Under 

senare år har efterfrågan på och inflyttningar till så kallade seniorbostäder ökat. Det anses 

vara ett uttryck för vad som brukar anges som ”livsstilsflyttningar” (Gustafsson & Alsefelt, 

2009). Till dessa bostäder flyttar människor därför att de vill flytta och inte därför att det är 

nödvändigt för dem, även om motiven kan vara blandade.  

Äldreboendedelegationen (2008) har bedömt att det behövs fler tillgängliga bostäder med 

olika upplåtelseformer, som erbjuder olika typer av service och möjligheter till gemenskap. 

Bostäderna bör i stor utsträckning erbjudas inom ramen för det ordinarie bostadsutbudet - dit 

den enskilde själv kan söka sig och planerar sin flytt till.  

Förändringarna i flyttbeteendet som man ser, är till stor del via studier kopplade till de 40-

talister som nu blir pensionärer (Abramsson & Berg, 2004). Förändringen påvisar de äldres 

ökade benägenhet att flytta till olika modeller av mellanboenden. Dessa förväntningar kan, till 

viss del i alla fall, i Sverige förklaras av det faktum att 40-talisterna generellt har högre 

inkomster än äldre kohorter, högre utbildningsnivå och högre skilsmässofrekvens (vilket tyder 

på att de brutit upp från ett boende tidigare). Det är även den första gruppen på 

bostadsmarknaden som lämnade föräldrahemmet för att bo ensamma (a.a.), det vill säga som 

inte flyttade hemifrån i samband med giftermål. Mot bakgrund av detta är det inte 

nödvändigtvis ett stort steg för denna grupp att flytta en gång till senare i livet (Urry, 2001 i 

Abramsson, 2009). Vanligtvis väljer de att förändra sin boendesituation i det skede i livet, då 

barnen redan har eller är på väg att lämna föräldrahemmet. Barnens behov styr då inte längre 

bostadsvalet. Vid pensionering blir hemmets geografiska lokalisering i förhållande till 

arbetsplatsen dessutom mindre viktig. Det är således färre bestämmande faktorer att ta hänsyn 

till i samband med bostadsvalet, givetvis beroende på inkomst, familjesituation och hur pass 

knuten den äldre är till hemmet och platsen. Situationen ser dock olika ut för gruppen äldre – 

inom gruppen finns även ensamstående personer, personer med låga pensioner eller personer 

där andra faktorer bidrar till att valen av bostad kanske snarare reduceras i samband med 

pensionering (a.a). Då många i den här gruppen kommer att åldras i hyres- eller bostadsrätter 

kommer även de olika bostadsföretagen, inte bara kommunerna, att behöva planera för de 

speciella, och sannolikt olika, behov som den här gruppen är i behov av. Trygghet och 

tillgänglighet är nyckelord för den här typen av boende. Bristande tillgänglighet i den yttre 

och inre miljön är idag inte ovanlig inom bostadsutbudet. En fjärdedel av de äldre bor en eller 

flera trappor upp utan hiss och åtta av tio kan inte utan hjälp nå sin bostad med rullstol. (Prop. 

1997/98:113). Detta betyder att det finns ett stort behov av förändringar för att möjliggöra 

fortsatt kvarboende för den allt mer ökande äldre befolkningen.  
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 Inom gruppen äldre finns ett ökat intresse för bostäder som erbjuder extra kvaliteter, till 

exempel i form av exklusivare inredning, olika former av service samt andra egenskaper i 

boendet som kan leda till ökad livskvalitet. Delaktighet, gemenskap och service är nyckelord 

som är ofta förekommande vid tal om mellanboenden (Abramsson, 2009). 

 

Boendeformer för äldre - vad finns? 

Utöver att bo kvar hemma i det egna ursprungliga hemmet, med eventuella stödinsatser, finns 

det ett antal boendeformer som vänder sig till äldre. De olika boendeformerna finns både 

inom det ordinarie och det särskilda bostadsbeståndet och ägs både av kommunala, statliga 

och privata bolag, där både vinstdrivande och ideella verksamheter utan vinstsyfte verkar 

(Hartman, 2011). Kommunen skall enligt 5 kap. 5 § 2 stycket i socialtjänstlagen inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt 

stöd, i de fall den enskildes behov av vård, omsorg och trygghet inte kan tillgodoses i den 

egna bostaden.  

I Stockholm finns det 138 enheter att välja mellan för de äldre som har behov av ett vård- 

och omsorgsboende. 45 boenden drivs i kommunal regi, 31 som entreprenader och 62 stycken 

är fristående boenden. Av dessa är 116 boenden kopplade till valfrihetssysstemet för vård- 

och omsorgsboenden, varav 89 stycken ligger inom kommungränsen (fig. 2 el. bilaga 4). 

Utöver de särskilda boendeformerna – finns det ytterligare boendealternativ för äldre inom det 

ordinära beståndet – boenden som ej är biståndsbedömda. Alternativen presenteras i fig. 21 

för att visualisera uppdelningen gällande alternativen.  

 

Figur. 21. Källa. www.seniorval.se, www.blomsterfonden.se, www.borgerskap.se 

http://www.seniorval.se/
http://www.blomsterfonden.se/
http://www.borgerskap.se/
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Forts. Figur. 22. Källa. www.seniorval.se, www.blomsterfonden.se, www.borgerskapet.se 

 

”Vanlig” bostad 

När diskussioner förs gällande äldres boenden, är det av stor vikt att inte glömma att räkna 

med de ”vanliga” bostäder som finns inom det ordinära bostadsbeståndet. Det alternativet 

finns som valmöjlighet för de allra flesta äldre i stort sett fram till det att de dör. Det är även 

den bostadsform som är i särklast vanligaste bland äldre i Stockholm (se fig. 17). Många äldre 

http://www.seniorval.se/
http://www.blomsterfonden.se/
http://www.borgerskapet.se/
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önskar bo kvar i sitt ursprungliga hem. De äldre som äger sitt boende, såsom villor, radhus, 

o.s.v. – och önskar bo kvar, bidrar även till en trögrörlig bostadsmarknad (Persson, 2008). 

Skälen kan vara många till att de äldre önskar bo kvar, trygghet, vanlig önskan eller den 

ekonomiska aspekten – har personen ägt sitt boende under lång tid och amorterat av sina lån, 

är det väldigt fördelaktigt att bo kvar. Att välja att sälja sitt boende för ett dyrare alternativ – 

är då inte alltid en valmöjlighet som den äldre varken kanske har råd med eller önskar. Då 

andelen äldre ständigt ökar och dessa personer önskar bo kvar i det småhusbestånd som 

många av dem bor i – innebär det även problem för den kommande bostadsförsörjningen och 

generationsväxlingen i bostadsbeståndet (a.a.). Antalet nyproducerade bostäder byggs inte i 

den omfattning eller prisläge som tidigare. Då de småhus som många av de äldre idag bor i, 

och som till stor del efterfrågas av yngre generationer – är en faktor som behöver beaktas. Om 

det är så att den äldre generationen fortsätter önska att bo kvar – är det en viktig aspekt vid 

planering av äldres bostäder och bostadsutbudet generellt.  

 Det finns flera möjligheter för äldre att anpassa sitt befintliga boende och få service i 

hemmet för att möjliggöra ett kvarboende. Det finns även ett stort utbud på den ordinarie 

bostadsmarknaden som den äldre kan söka på för byte av bostad. Allt för att anpassa utifrån 

de behov och önskemål som finns.   

  

Seniorboende 

Seniorboende anses vara en mellanboendeform. Bostäderna finns inom det ordinära 

bostadsbeståndet som är avsedda för ”äldre” personer, vanligtvis från 55 år. Benämningarna 

för bostadsformen är många, såsom plusboenden och livsstilsboende (Abramsson, 2009). 

Antalet seniorbostäder har ökat markant sedan år 2000, i Stockholm presenteras på seniorvals 

hemsida 40 olika seniorboenden, ytterligare seniorboenden är enligt byggbolagens hemsidor 

såsom Riksbyggen och Skanska på väg att byggas. Ett skäl till ökningen är att många 

kommuner avvecklar lägenheter i särskilt boende för och göra om dem till seniorbostäder 

(Boverket 2006). Skälet till ombildningen anses vara en anpassning för dagens och framtidens 

behov av bostäder med ökad tillgänglighet lämpade för en åldrande befolkning. Seniorboende 

som begrepp är inte strikt definierat men i allmänhet avses bostäder på den ordinarie öppna 

marknaden, reserverade för personer i en viss ålder (Äldreförvaltningen, 2010). För många av 

de boenden som finns, finns det både en undre och övre åldersgräns för inflyttning. Med 

definitionen seniorboende, utesluter man lägenheter i servicehus eller motsvarande som 

förmedlas av socialtjänsten efter individuell behovsprövning. Tanken är även att äldre 

privatpersoner själva ska ta initiativ till att flytta till denna form av boende – vilket de även 
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gör, då boendet är anpassat och många gånger byggt för att öka tillgängligheten och 

gemenskapen för de boende. Vilken typ av bostad den äldre väljer att flytta till, beror dels på 

befintligt utbud, dels på den enskildes preferenser och ekonomiska förutsättningar. Den 

ökande efterfrågan på och inflyttningar till seniorbostäder kan tolkas som ett uttryck för 

människors ökade benägenhet att flytta till bostäder som inte bara erbjuder en god fysisk 

tillgänglighet utan även möjligheter till samvaro, gemenskap och stöd. Den nya generationen 

äldre har högre inkomster och utbildning än tidigare kohorter, vilket för med sig förbättrad 

hälsa, ökad medellivslängd och en aktivare livsstil. Att ha möjlighet att välja bort trädgård och 

underhåll samt kunna bortse från faktorer som tidigare styrt bostadsvalet såsom närhet till 

skola och arbete kan upplevas som positivt. Seniorboendet erbjuder ett enklare 

bostadsalternativ kopplat till färre måsten.   

 

Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en relativt ny boendeform, där förslaget och riktlinjerna arbetades fram 

genom äldreboendedelegationens utredning (2008). Diskussioner fördes i samband med 

utredningen huruvida boendet skulle vara biståndsbedömt eller ej, varvid beslut togs att det 

inte skall vara det. Tanken är att äldre ska kunna söka sig till ett trygghetsboende när de 

upplever ett behov men utan att någon utomstående ska bedöma graden av den enskildes 

upplevda behov. Bakgrunden till denna relativt nya modell av boende, var att utredningar 

visade att många äldre upplever en stor oro, otrygghet samt även många gånger en ensamhet i 

sitt hem – vilket gör att de önskar en annan typ av boende. De äldre upplevde att de var ett för 

stort glapp mellan bostaden i det ordinära boendet och det särskilda boendet och önskade en 

boendeform som var mer tillgänglig än det egna hemmet och med möjlighet till socialt 

umgänge, service, och närhet till personal. Vid ett skede i livet värdesätts trygghetsskapande 

faktorer som dessa mer än tidigare (Äldreboendedelegationen, 2008).   

Trygghetsboende kan förmedlas genom förtur av sociala eller medicinska skäl enligt 

förtursregler (www.bostad.stockholm.se1). Bostadsmodellen som sådan riktar sig till personer 

över 70 år (åldersgränsen kan variera) - och kan fungera som en övergång mellan att bo 

hemma och att få plats på ett vård- och omsorgsboende. Åldersgränsen gäller den som står 

skriven på kontraktet – make, maka eller sambo behöver inte ha uppnått åldern 

(www.micasa.se). Boendeformen är för de äldre som är för friska för vård- och 

omsorgsboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt 

nuvarande hem (www.seniorval.se). Trygghetsboende som begrepp och form är inte nytt i sig, 

utan har funnits sedan mitten av 1990-talet i ett fåtal städer i Sverige, t ex. i Motala i liknande 

http://www.bostad.stockholm.se/
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utformning som dagens modell. I Stockholm är utbudet fortfarande relativt begränsat. Fler 

och fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende i Stockholm. Det finns idag elva 

boenden inom kommunen (www.seniorval.se). Den äldre hyr eller köper bostaden på eget 

initiativ. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård 

(a.a.). Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 

ha gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm. Trygghetsboende skiljer sig inte nämnvärt 

från ett seniorboende, utöver att åldersgränsen är något högre. I samband med 

ombyggnationen av det kommunala bolagets omsorgsbostäder, från servicehus till 

trygghetsboende – ökade hyran markant. Ett exempel är en tvårumslägenhet på 61 kvm som 

tidigare kostade 5 736 kronor i månaden, efter ombyggnaden kostade 9 054 kronor per månad 

(www.dn.se). Utöver avgiften finns det krav på att hyresgästen ska ha en inkomst på två 

gånger hyran – det finns möjlighet att ansöka om bostadstillägg, vilket då räknas in som 

inkomst. Dock krävs det i stort sett två inkomster för att uppnå kravet. Ett skäl till höjningen 

är att de gemensamhetslokaler som kommunen tidigare stått för vid serviceboendena – nu 

bekostas av de boende.  

 

Vård- och omsorgsboende med inriktning mot somatiska sjukdomar 

I Stockholm kallas särskilda boenden för vård- och omsorgsboenden – i detta 

grupperingsnamn finns olika typer av boenden och inriktningar. Genom ett skiftande utbud, 

skall de äldres olikartade behov och önskemål tillgodoses. Det finns boenden som erbjuder 

inriktningar såsom språkliga, religiösa, husdjur, natur, o.s.v. Samtliga vård- och 

omsorgsboenden kräver biståndsbedömning, och är förbehållna personer som har ett stort 

vård- och omsorgsbehov. De äldre ska behöva tillsyn och tillgång till personal i sin 

omedelbara närhet dygnet runt (Äldreboendedelegationen, 2008). Samtliga vård- och 

omsorgsboenden med inriktning mot somatiska sjukdomar ingår i Stockholms 

valfrihetsutbud. Begreppet somatiska, står för kroppsliga sjukdomar. De äldre som fått bistånd 

på grund av fysiska eller medicinska skäl, erbjuds plats inom denna inriktning – detta under 

förutsättning att den äldre inte har en sjukdomsdiagnos som kräver specialistkunskap såsom 

en demensdiagnos.  

Det är inte möjligt för äldre att ställa sig i kö till ett särskilt boende i förebyggande syfte, 

utan det är först när behovet uppstått som den äldre har möjlighet till detta (a.a.). Om den 

äldre efter ansökan, får biståndet beviljat – kan önskemål om boende enligt Stockholms 

valfrihetssystem (LOV) läggas. Kommunen har dock inte möjlighet att garantera plats. Detta 

då det är vanligt med långa köer till de boenden som är populära. Vid dessa tillfällen kan 
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kommunen komma att erbjuda ett annat boende än det önskade. Den äldre har alltid möjligt 

att tacka nej till erbjuden plats. Detta kan dock tolkas som att behovet av plats inte tillräckligt 

stort eller akut – vilket kan generera att ansökan avaktualiseras.  Den äldre får då ansöka på 

nytt – och vänta upp till tre månader igen. Vid de tillfällen den äldre får annan plats än den 

önskade – är rekommendationen därmed att man tackar ja till erbjuden plats, flyttar in och 

därefter ställer sig i kö till det äldreboende som önskas (Socialstyrelsen, 2007). 

 Antalet personer i särskilda boenden har sedan år 2000 minskat. Minskningen beror till 

viss del på förbättrad boendestandard i det ordinarie beståndet (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Vård- och omsorgsboende med inriktning mot demenssjukdomar 

Om den äldre har en diagnostiserad demenssjukdom, kan kommunen efter ansökan bevilja 

boende på ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot demenssjukdomar. Genom denna 

inriktning, kan den äldre få tillgång till personal med kompetens inom området 

(Äldreboendedelegationen, 2008).  

 

Servicehus 

Servicehus ingår i det särskilda bostadsbeståndet – vilket betyder att det är biståndsbedömt. 

Boendet ingår dock inte i valfrihetssystemet i Stockholm. För att som äldre få tillgång till ett 

serviceboende, krävs en behovsprövning och att den äldre har ett omfattande vård- och 

omsorgsbehov. Dock påminner servicehus till stor del om seniorbostäder och 

trygghetsbostäder. Skillnaden består i att i servicehus ingår vård som en del av boendet. 

Sjukhuspersonal finns tillgänglig dygnet runt (Äldreboendedelegationen, 2008). Servicehusen 

härstammar från 1950-talet – då det genomfördes flera undersökningar som visade att 

pensionärerna hade sämre bostadssituation än den övriga befolkningen. Som en åtgärd beslöt 

man i Stockholms stad att i hyreshusbebyggelse bygga pensionärslägenheter. Under 1970-

talet byggdes olika former av servicebostäder som benämndes som bl. a. servicehus och 

pensionärshotell. Syftet var att öka bostadsstandarden för äldre som inte hade så stora vård- 

och omsorgsbehov. Genom att erbjuda de äldre lättskötta bostäder med matsal och annan 

service, var tanken att de äldre skulle klara sig själva (a.a.). Trygghet skulle förenas med frihet 

och självständighet. Dessa tankar återfinns idag kring senior- och trygghetsbostäderna. I 

samband med Socialtjänstlagen 1982, blev servicehusen en del av det särskilda 

bostadsbeståndet (a.a.). Idag omvandlas en stor del av servicehusen i Stockholm till just 

Trygghetsbostäder. Ett av skälen till detta är arbetsmiljötekniska orsaker, gällande 

servicehusens utformning.   
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Profilboenden 

Profilboenden är en del av det särskilda bostadsbeståndet inom vård- och omsorgsboenden. 

Boendet är biståndsbedömt men ingår ej i Stockholms valfrihetssystem. Med profilboenden 

avses boenden som profilerat sig mot speciella sjukdomsdiagnoser och funktions -

nedsättningar, såsom psykiska sjukdomar eller olika modeller av demenssjukdomar. Behov av 

vård- och omsorgsboende med speciell profil kan föreligga i de fall den enskilde har specifika 

behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens som inte kan tillgodoses på ett 

traditionellt vård- och omsorgsboende (Äldreboendedelegationen, 2008). Profilboenden ingår 

inte i valfrihetssystemet. 

 

Analys – Boendeformer för äldre 

Stockholm har ett brett utbud gällande boenden för äldre, både inom det ordinära och 

särskilda bostadsbeståndet. Det kan vara svårt för den enskilde äldre att ta del av allt det som 

Stockholms bostadsmarknad har att erbjuda. Valmöjligheterna är för dem med resurser stora. 

Under de senaste åren har utbudet inom det ordinära bostadsbeståndet ökat, men på bekostnad 

av de särskilda boendena. Studierna påvisar att det håller på att ske en förändring i äldres 

beteenden – vilket kan bero på de nya generationer som uppnått pensionsålder. De tycks inte 

vara lika bundna till sin ursprungliga bostad som tidigare generationer och efterfrågan och 

inflyttningarna till anpassade bostäder för äldre såsom seniorboenden ökar. Centrumnära 

områden upplevs vara eftertraktade – och för privata företag är den äldre generationen 

eftertraktad. För bostadsbolagen finns det pengar att tjäna på de äldre. Äldre visar i studier att 

de önskar bo kvar i den egna bostaden eller möjligtvis flytta till ett anpassat boende för äldre i 

det ordinära beståndet. Samtidigt uppvisar andra studier att äldre önskar ha möjlighet att flytta 

till särskilda boenden, vid de tillfällen de upplever ett ökat vårdbehov. Kvarboendeprincipen 

verkar vara den norm som kommunerna och bostadsbolagen nu bygger för – men är det så att 

de äldre verkligen efterfrågar detta i den utsträckning som ges? Är det klargjort att det 

faktiska behovet av platser inom det särskilda beståndet kommer att minska? Som det framgår 

i studierna att det till de attraktiva särskilda boendena är långa köer. Att äldre som nyttjar 

möjligheten att välja särskilt boende enligt Stockholms valfrihetssystem – ändock inte kan 

garanteras en plats på önskat boende. Om den äldre tackar nej till ett boende som denne inte 

valt – så kan Socialtjänsten enkelt ta det som att behovet inte är stort och avaktualisera dennes 

godkända bistånd – detta trots att Socialtjänsten är restriktiv med att bevilja platser till 

särskilda boenden om behovet hos den enskilde inte är stort. Vilken valfrihet har då den äldre 
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– då de val denne gör, ej kan införlivas. Då det är billigare för den äldre att bo kvar i sin villa, 

trots att bostaden kanske kräver mer underhåll än vad den äldre orkar och möjligen inte längre 

upplevs som tillgänglig för den äldre. Då önskan att flytta kanske finns, men inte är 

ekonomisk möjlig – då försvagas den äldres valfrihet. Många äldre lever idag i bostäder med 

dåligt tillgänglighet, där de om hälsan sviker dem, kommer att bli mer eller mindre isolerade. 

Fler äldre borde se över sitt boende och förbereda sig inför framtiden. Dock är det 

problematiskt att äldre inte alltid ser sig som äldre – att de sparar för framtiden men när 

framtiden väl kommer, inte önskar använda sin buffert. Genom att sälja sin bostad, få tillgång 

till kontanter och tillåta sig att ha en något dyrare bostad, men samtidigt möjligen få en bättre 

anpassad bostad och större tillgång till aktiviteter och service. I den liberala 

styrningsmodellen framställs individen som försedd med en inneboende autonomi, med 

ansvarighet och förmåga att genomföra självständiga val (Askheim & Starrin, 2010). Genom 

en ändrad attityd i samhället gällande de äldres möjligheter – bör det vara möjligt att ge 

empowerment åt de äldre, att påverka dem att bli mer delaktiga i det demokratiska samhället – 

att de har möjlighet och befogenhet genom sitt medborgerliga inflytande (Dahlberg & 

Vedung, 2001), själva i ett tidigare skede påverka sitt boende och anpassa det för framtida 

behov i förväg.   

 

Lagar, regler och andra styrmedel 

Äldres valfrihet gällande val av boenden inom det ordinarie och särskilda bostadsbeståndet, 

regleras, styrs och möjliggörs enligt ett antal olika lagar och styrmedel. Kommunlagen, 

förvaltningslagen, Senior 2005 och bygglagstiftning är alla delar som förbättrat de äldres 

förutsättningar. I denna del kommer dock enkom de mest styrande delarna presenteras.  

 

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft år 1980 och tydliggjorde en förändrad syn på människor 

i behov av hjälp och trygghet. Lagen är en rättighetslag till skillnad mot de flesta andra lagar 

som är skyldighetslagar. Den nya lagen påverkade socialtjänstens utformning, då de övergick 

från att ha varit en överordnad och kontrollerande organisation, till att inrikta verksamheten 

på service och hjälpinsatser (Socialstyrelsen, 2006). Insatserna skall bygga på människors 

integritet och självbestämmande. I 5 kap. 4§ står följande gällande äldre: 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre människor får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet 

att ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra (Lag (2010:427) 
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 Lagen gällande äldre fortsätter under 5 kap. 5 § i SoL:   

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver 

det stöd i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre ska, så långt 

som det är möjligt, kunna välja när och hur stöd av hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 

ska ges. Lag (2010:427) 

 

Den första januari 2011, tillkom tillägg till 5 kap., där både 4 och 5§ uppdaterades. Gällande 

 5§, tillkom tillägget som uppger att den äldre personen så långt det är möjligt ska kunna välja 

när och hur hjälp ska ges. Huruvida en person är berättigad bistånd, regleras i lagens 4 kap.1§ 

  
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv  

 

Biståndshandläggaren bedömer huruvida den äldre personen har rätt till insatser och vilken 

typ av hjälp och stöd individen ska få. Vanligt är att det utreds i vilken utsträckning 

hjälpinsatsen går att anpassa till den egna bostaden. I propositionen ”Ändring i 

socialtjänstlagen” (Regeringen, 1997), modifierades delarna kring särskilda boenden genom 

att förstärka möjligheten för äldre och personer med olika slags funktionshinder att få ett eget 

boende. En del som även bör vara utgångspunkten vid de fall den enskilde har ett omfattande 

behov av tillsyn, omvårdnad och vård. Vid de fall behovet av tillsyn eller kraven på trygghet 

och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjligheter att flytta 

till en särskild boendeform (a.a., s. 88). Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av 

särskilt boende eller liknande bör lämpligen därmed endast vara aktuellt då den enskildes 

behov inte kan tillgodoses om denne bor kvar i det egna hemmet. Vid bedömningen bör 

hänsyn tas till såväl den enskildes medicinska som sociala behov. För att en enskild individ, 

ska vara berättigad till bistånd måste behovet påvisats och konstateras, exempelvis genom 

läkarintyg. Vidare ska det kunna konstateras att de behov som finns, inte kan tillgodoses 

genom hemtjänst eller på annat sätt än genom bifall av begärt bistånd för att den enskilde ska 

uppnå en skälig levnadsnivå i socialtjänstens mening.  

 

Ädelreformen 

Ädelreformen hade tre uttalade syften. Det första syftet var att skapa en helhetssyn så att inte 

omsorgen delades upp i en medicinsk och en social del. Det andra syftet var att skapa en 

valfrihet och det tredje syftet innebar att skapa större trygghet i omhändertagandet av äldre. 

(Andersson, 2005). Det fanns även ytterligare ett viktigt motiv för ädelreformen – vilket var 

att den enskilde inte skulle behöva flytta mellan olika boende- och vårdformer under den sista 
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delen av livet, det vill säga att flytta från den egna bostaden till ålderdomshem och därifrån 

till sjukhem eller långvården, då de medicinska behoven ökade i omfattning 

(Äldreboendedelegationen, 2008).  

Reformen som infördes 1992, delade upp hälso- och sjukvård i en förebyggande primär 

hälso- och sjukvård på kommunal nivå, och en regional specialistinriktad vård. Landstinget 

behöll ansvaret för akutsjukvård och medicinsk specialistvård och kommunerna fick ett 

samlat ansvar för den dagliga omsorgen och omvårdnaden av äldre och handikappade, vilket 

kom att omnämnas i reformen under det administrativa begreppet särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för äldre med särskilda behov (Andersson, 2005). Detta blev den nya 

samlande beteckningen för utbudet av befintliga typer av äldreboenden. En uppdelning 

skedde därmed av särskilt och ordinärt boende. Samtliga boendeformer för äldre likställdes i 

juridisk, administrativ och ekonomisk mening med vanliga bostäder. Utöver detta tillkom 

även rättigheter såsom rätten till eget rum (a.a.) 

En av de mest positiva effekterna av reformen enligt socialstyrelsens slutrapport (1996) var 

att personer med långvariga vårdbehov inte längre behöver vistas eller bo i sjukhusmiljö, 

vilket framförallt gäller dem som lider av demens.  

 

Lagen om offentlig upphandling 

Den 1 januari 2008 trädde lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) i kraft, vilken 

ersatte den tidigare lagen med samma namn (1992:1528). I 2 kap. 13§, går följande att läsa: 

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenad.   

 

Lagen reglerar därmed de köp som görs av kommunerna, samt andra myndigheter och 

verksamheter som finansieras genom allmänna medel. Lagen är omfattande och reglerar 

processen på en detaljerad nivå. Syftet med lagen är att möjliggöra konkurrens på lika villkor 

för alla de aktörer som önskar sälja sina tjänster till den offentliga sektorn. Genom ökad 

konkurrens förväntas även den upphandlande myndigheten göra en god ekonomisk affär 

genom att den mest lämpade aktören anlitas.  

 

Lagen om valfrihet 

Lagen om valfrihetssystem även kallad LOV (2008:962), trädde i kraft vid årsskiftet 2009 och är 

ett alternativ till lagen om offentlig upphandling. Lagen verkar inom områdena äldreomsorg, 

LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Om en kommun önskar lägga ut olika verksamheter 

på enskilda – skall detta göras enligt någon av de nämnda lagarna. Ett krav är att det 
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konkurrerande företaget är upphandlat, har skrivit kontrakt och är godkänt av kommunen. Alla 

leverantörer, eller grupper av leverantörer, som önskar delta i ett valfrihetssystem ska ha rätt 

att ansöka. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas av 

den upphandlande myndigheten. (Madell, 2010).  

Valfrihetssystem har funnits och finns sedan tidigare i ett antal kommuner, men med LOV 

har systemet fått ett lagligt utrymme som reglerar valfrihetssystemet samt tydliggör 

avgränsningarna gentemot upphandlingar enligt LOU. Intentionen med LOV är att öka 

brukarens inflytande och valfrihet och flytta makten från politiker och tjänstemän till 

medborgarna (SOU 2008:15). I ett valfrihetssystem enligt LOV väljer inte kommunen 

utförare, utan valet överlåts till den äldre själv – vilket är den person som fått en insats 

beviljad, i detta fall i form av särskilt boende (profilboende, korttidsvård och servicehus ingår 

ej i valfrihetssystemet). Leverantörerna konkurrerar därmed i ett LOV-system om brukarna på 

marknaden och inte med priset om marknaden, vilket oftast är fallet då LOU tillämpas. Om 

brukarna inte är nöjda med insatsens eller tjänstens kvalitet har de möjlighet att välja en ny 

utförare. Politikerna menar att detta ska ge en större valfrihet för de äldre, då det ska öppna upp 

möjligheter för privata intressenter att driva boenden med annorlunda prägel och karaktär 

(Gustafsson & Alsefelt, 2009). 

Det är frivilligt för kommuner och landsting att tillämpa LOV och de har rätt att själva 

bestämma hur modellen ska se ut. Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla 

landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt LOV i primärvården. För 

kommunerna är det däremot än så länge frivilligt att tillämpa lagen inom socialtjänstens 

område. Regeringen anser dock att en tvingande lagstiftning bör övervägas om inte alla 

kommuner i landet senast år 2014 beslutat om att införa valfrihet för den enskilde enligt LOV. 

Av totalt 290 kommuner är Stockholm en av de fem kommuner som infört valfrihetssystemet 

enligt LOV fullt ut gällande särskilt boende. Utöver Stockholm, har även Lidingö och Nacka 

implementerat LOV gällande denna del. Höör och Upplands Väsby nyttjar lagen vid köp av 

enstaka platser (Socialstyrelsen, 2012, s. 9) 

Många kommunföreträdare har ännu inte sett vilka möjligheter och problem som följer av 

att tillämpa ett valfrihetssystem enligt LOV. LOV innebär en stor omställning inte minst för 

de kommuner som inte har någon större erfarenhet sedan tidigare av kundsvalssystem eller av 

entreprenadupphandling.  
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Ekonomi 

Som presenterats kan offentlig verksamhet innehålla både privata och offentliga inslag, vilket 

som blandform brukar beskrivas utifrån två dimensioner: produktion och finansiering. Med 

offentlig finansiering menas alla typer av kollektiv finansiering såsom finansiering via skatter 

eller obligatoriska försäkringspremier. Finansiering av vård och omsorg, sker huvudsakligen i 

de nordiska länderna via kommunala skatter och statsbidrag. Brukaravgifter, där de 

förekommer, svarar för en liten del av finansieringen (Edebalk, 2005). Detta för att alla bl.a. 

ska ha råd med kommunal äldreomsorg (www.seniorval.se). Avgiften regleras därmed av en 

maxtaxa, vilket är det månadsbelopp den äldre betalar som mest för omsorgen – detta oavsett 

vad den enskilde har för pension eller tillgångar. Har den äldre en låg pension, finns det även 

ett minimibelopp som personen ska ha kvar efter det att avgifterna för äldreomsorgen betalats. 

Brukaren betalar sin avgift till kommunen enligt 8 kap. 2–9 § socialtjänstlagen (SoL).  

Gällande den ersättning som utgår till de särskilda boendena i Stockholm, grundas dessa på 

tre nivåer, vilka baseras på den äldres vårdbehov. Ersättningen från kommunen är densamma 

för alla boenden. Privata utförare har dock även en schablonersättning för momskompensation 

(SKL, 2011).  

 Enskild regi 

kr/dygn 

Enskild regi 

kr/månad 

(30 dygn) 

Kommunal 

regi 

kr/dygn 

Kommunal 

regi kr/dygn  

 (30 dygn) 

Avgift för äldre enligt 

maxtaxa kr/månad 

Nivå 1 1 192 35 760 1 130 33 900 1 721 

Nivå 2 1755 52 650 1 665 49 950 1 721 

Nivå 3 2 073 62 190 1 967 59 010 1 721 

Lokalschablon    105   3 150 105   3 150 - 

Figur. 23. Källa: SKL, 2011, egen sammanställning 

De offentliga kostnaderna för äldreomsorgen låg 2010 på 89,6 miljarder kronor (Hartman, 

2011).  

Den kostnadsökning som skett av vård och omsorg sedan 1970-talet har till stor del berott 

på att en så stor del omoderna och icke handikappanpassade bostäder fick anpassas till att bli 

mer tillgängliga (Ahlström, 2008). I en framtidsstudie genomförd av Temo, har man kunnat 

utläsa en ökad medvetenhet, betalningsvilja och betalningsförmåga för alternativa service- 

och boendeformer hos kommande pensionärsgrupper. De beräknas ha högt ställda krav och 

förväntningar på boendeutformning med tillhörande kringservice, vård och omsorg (a.a.).  

Med anledning av att skatteunderlagen beräknas minska utifrån den förväntade förändrade 

befolkningsstrukturen där Sverige beräknas få en annan ålderssammansättning, då andelen äldre 

väntas öka till 25 procent, samtidigt som personer i arbetsför ålder beräknas minska. Behöver 

kommunerna se över bostadsutbudet, hanteringen och finansieringen av densamma för att ha 
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möjlighet att möta den starkt ökade efterfrågan av kommunala boenden för äldre med 

tillhörande service.  Ett beräknat underskott i välfärdssystemet, kan komma att tvinga 

samhället till omprioriteringar och nedskärningar av den offentligt finansierade 

samhällsservicen och endast prioritera det som staten ålagt dem. Såsom scenariot ser ut för 

närvarande, kommer morgondagens pensionärsgrupper att i större utsträckning än idag få 

klara sig på egen hand (a.a.). Argumenten för en ökad konkurrensutsättning inom det 

ordinarie och särskilda bostadsbeståndet för äldre, kan sammanfattas i förväntningar om högre 

effektivitet, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet och mindre byråkrati. Vilket även kan utläsas i 

olika propositioner och i myndigheternas regleringsbrev, såväl som i politiska tal och 

debattinlägg. Debattörens politiska och ideologiska hemvist, påverkar vilken tonvikt de olika 

argumenten får. Tanken är dock att konkurrens ska sätta press på leverantörerna, både nya och 

gamla och få dem att hitta nya, innovativa metoder för att producera fler och bättre tjänster till 

lägre kostnader. Argumenten mot konkurrensutsättning är till stor del densamma som dem för 

– att kostnaderna kan komma att stiga och att konsumenterna få sämre eller färre tjänster för 

en fastställd insats, då verksamheten måste generera vinst (Hartman, 2011). Finansieringen 

och den ekonomiska delen är dock en avgörande del gällande den valfrihet som är kopplat till 

äldres val av boende.  

 

Parboendegaranti 

Den 01 juni 2006 trädde förordningen SFS 2006:287 i kraft, vilken i 2 kap, 2§ reglerar 

riksnormen för den parboendegaranti som finns.  

 
För de fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas 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 boenden, om de begär det.  

 

Denna föreskrift gäller enkom om båda har beviljats särskilt boende, vilket inte alltid är fallet. 

Regeringen har sänt in ett nytt lagförslag på remiss – motion 2011/12:So617, för att införliva 

en ny paragraf i socialtjänstlagen som skall slå fast att äldre par som varaktigt bott ihop, ska, 

om de vill – kunna fortsätta få bo tillsammans. Även då den ene behöver bo i äldreboende 

(www.riksdagen.se). 

 

Flytta till kommunen 

Om en äldre person som har omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser, önskar flytta till 

ett särskilt boende i en annan kommun än den egna, prövas den enskildes ansökan i form av 

ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 2 kap. 3 § SoL. Ansökan skall behandlas som om 

http://www.riksdagen.se/
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den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen, enligt 2 kap. 3 § 1 stycket SoL. Att den 

enskilde ska behandlas som om han/hon redan är boende i Stockholms stad medför att 

han/hon också får välja vård- och omsorgsboende enligt valfrihetsmodellen i de fall ansökan 

beviljas. Den äldre har enkom rätt att ställa sin ansökan till en stadsdelsnämnd. 

 

Analys – Lagar, regler och andra styrmedel 

LOV är delvis en frivillig lag för kommunerna, dock är det anmärkningsvärt att endast 5 av 

290 kommuner har anslutet sig till lagen och infört valfrihetssystemet (LOV) inom särskilda 

boendeformer för äldre - tre år efter det att lagen infördes.  Om det blir såsom nämnts, att 

lagen kan komma att bli tvingande 2014 om inte kommunerna i en högre omfattning ansluter 

sig – kommer detta att generera problem inom kommunerna. Det tar tid att förbereda sig inför 

en så omfattande förändring – speciellt då flera av kommunerna saknar kunskap gällande 

upphandlingar och kundvalssystem.   

 Enligt SoL ska hänsyn tas till enskildas medicinska och sociala behov vid bedömning om 

särskilt boende. Den äldres möjligheter till ett självständigt liv ska stärkas och det ska likaså 

finnas möjlighet för den äldre att flytta till särskilt boende om dennes trygghet och säkerhet ej 

kan uppnås i det egna hemmet. Lagen uppger att den äldre skall tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Begreppet skäligt är ett tämligen otydligt begrepp – vilket skapar ett relativt stort 

tolkningsutrymme. Kommunen anges i SoL, ha ansvar för att inrätta särskilda boenden för de 

äldre som behöver särskilt stöd. De äldre upplevs utifrån detta, ha ett relativt gott skydd 

gällande rätten till ett särskilt boende den dag de upplever sig otrygga och sjuka. 

 Då studier så tydligt visar att majoriteten av de äldre önskar bo kvar hemma och endast i 

yttersta fall önskar flytta till ett särskilt boende – bör det vid de tillfällen som den enskilde 

söker sig till denna form av bostad - efter det att andra alternativ har erbjudits och den äldre 

personen kvarhåller sitt önskemål – erbjudas särskilt boende utan en biståndsbedömning. 

Även om kostnaden är hög per äldre vid särskilt boende, borde detta alternativ utredas. 

Anledningen till detta är till viss del ekonomisk, genom en enkel hantering – sparas 

administrativa avgifter in. Den äldre får då genom detta, större makt och valfrihet, och dennes 

medborgerliga inflytande och deltagande i det demokratiska samhället ökar (Dahlberg & 

Vedung, 2001). Människors makt ligger just i medbestämmande i de delar som angår dem och 

demokratin realiseras först när alla medborgare får samma möjlighet att påverka det som 

berör dem (a..a.). Genom denna förändring skulle staten ge empowerment till de äldre och 

uppmuntra dem att ta eget ansvar (Askheim & Starrin, 2010). Det är omvälvande för den 

äldre att ta beslutet att lämna sitt eget hem – det är därmed inte något som den äldre enkelt 
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och lättvindigt beslutar sig för den dag denne upplever sig att inte längre klarar av att bo utan 

hjälp. Enkom denna vetskap och förståelse – borde avgöra beslutet. Äldres valfrihet gällande 

boende – är enligt de lagar som finns idag relativt begränsade.  

  

Biståndshandläggning 

Den som inte längre kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat vis – 

har enligt socialtjänstlagen (2001:453) rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i 

övrigt av socialnämnden. Genom bistånd ska den äldre tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

 

Äldres förändrade bostadsbehov 

Skälen kan vara många till att en äldre person får ett förändrat bostadsbehov, såsom att dennes 

hälsa ändras vilket kan generera andra behov än tidigare. Något som kan resultera i att den 

äldre upplever sig sakna hiss i sin fastighet eller ha en otillgänglig närmiljö. Vid vissa 

situationer kan den äldres problem avhjälpas genom bostadsanpassning av den befintliga 

bostaden. När situationen kan avhjälpas utifrån den ordinarie bostadsmarknaden, ska 

biståndshandläggaren vid dessa fall vara den äldre behjälplig med delar såsom en eventuell 

förtursansökan till bostadsförmedlingen, informera den enskilde om denne bor i hyresrätt om 

dess möjlighet till byte, något som kan hanteras via hyrsvärden. Möjlighet för den som äger 

sin bostad att sälja och köpa något som är mer lämpat för den nya situationen. Äldre har 

samma möjlighet och ansvar som befolkningen i övrigt att anpassa sitt boende utifrån sina 

förutsättningar. Bostadsmarknaden i Stockholm erbjuder allt fler alternativ för äldre – där 

bostaden är anpassad för äldres eventuella behov redan från början. Bostäder som inte är 

biståndsbedömda. Är en bostadsanpassning aktuell av den äldres bostad, ska kontakt 

förmedlas till stadsbyggnadskontoret för bedömning av detta. Biståndshandläggaren ska även 

informera den äldre om dess möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer. Om vård- och 

omsorgsbehovet är omfattande och inte kan avhjälpas med stöd i hemmet eller genom byte av 

bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet eller via bostadsanpassning av befintlig bostad – 

kan ett särskilt boende bli aktuellt.  

 Vid studier har det påvisats att äldre som bor hemma anser att en viktig fråga är hur deras 

framtid kommer att bli, om de kommer att kunna bo kvar hemma eller om de behöver flytta 

till ett äldreboende (Olsson, 2007). Att behöva flytta är inte enbart ett praktiskt beslut utan 

även ett tecken på att livet håller på att ta slut. De äldre många gånger medvetna om 

svårigheterna med att få en plats på ett särskilt boende, och har därför inte alltid det 

alternativet i sina tankar. En vanlig uppfattning är att nästan alla som bor på äldreboende är 
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dementa och de äldre vill med anledning av detta inte behöva flytta till ett sådant boende 

(a.a.). Dock upplevs det som en trygghet att som äldre känna att möjligheten att få komma till 

ett särskilt boende finns - vid ett eventuellt behov. Enligt Herlitz (1993) är just nedsatt fysisk 

förmåga en avgörande faktor för att vilja flytta till ett äldreboende. 

Äldreboendedelegationens (2008) bedömning är att de flesta äldre människor själva kan 

bedöma när någon form av anpassat boende är att föredra framför den bostad de redan har och 

att möjligheterna att välja ett anpassat boende därmed bör underlättas (Gustafsson & Alsefelt, 

2009). En del som till stor del påverkar huruvida den äldre vill ha hjälp från kommunen, 

grundar sig på hur mycket hjälp den äldre får av närstående. Enligt en studie av Tuulik- 

Larsson (1994) finns det hos äldre en gemensam vilja om att få bo kvar hemma så länge som 

möjligt och att det skulle vara det bästa. Anledningen uppges vara att de önskar få leva utan 

att få sitt privatliv kränkt och behålla det privata privat. Hemma kan de äldre själva välja sin 

bekantskapskrets och bestämma hur de vill ha det. Först när hemmet känns alltför otryggt, till 

exempel efter det att den äldre ramlat och blivit liggande utan att ha kunnat ta sig upp – 

kommer viljan att flytta till ett särskilt boende (Sandberg, 2004). Beslutet att flytta till ett 

äldreboende uppges vara det största och svåraste beslutet i den äldre människans liv. Det är 

vanligt att det är en närstående till den äldre som får ta beslutet om att flytta, då den äldre på 

grund av sjukdom kanske inte kan besluta det själv (a.a.).  

 

Behovsprövning 

När den äldre inte längre kan sköta sina dagliga behov och hjälpen i det egna hemmet inte 

längre räcker till, har den äldre rätt till bistånd enligt kapitel 4, 1 § i socialtjänstlagen 

(2001:453). Vilka insatser som ges till de äldre beslutar kommunens biståndshandläggare om. 

För att få insatser eller få flytta till ett äldreboende måste den äldre själv eller genom ett 

ombud ansöka om hjälp till kommunen. Dock är det den äldre själv som bestämmer om denne 

vill ta emot insatser eller ej. De bedömningskriterier som finns för att vara berättigad till ett 

särskilt boende är följande: 

 Omvårdnadsbehovet ska vara stort över hela dygnet. 

 Om inte behov av hjälp nattetid finns – ska det finnas medicinska behov och behov av 

närhet till sjuksköterska eller behov av närhet till personal. 

 Oro orsakad av psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar den enskildes 

förmåga att fungera i ordinärt boende. 

Det räcker om ett av ovanstående tre kriterier uppfylls (Äldreförvaltningen, 2010).  
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Fig. 24. Källa: Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s.64 

 

Den äldres ärende hanteras enligt processkartan, vilken visas i fig. 24. Som framgår sker ett 

utredningsarbete som prövar huruvida den äldre har rätt till bistånd i form av särskilt boende 

eller ej (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Biståndshandläggaren har fyra krav på sig vid sin 

bedömning. Det är opartiskhet, omsorgsfull handläggning, enhetlig bedömning samt att 

möjliggöra för den enskilda att tillvarata sin rätt. Samtliga uppgifter som handläggaren får 

fram vid bedömningen ska utredas, dokumenteras och avslutas med ett beslut (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Den äldres vilja väger alltid tyngst. Dennes rätt till självbestämmande 

hindrar de professionella i vården eller den äldres närstående att bestämma, även om de också 

ser till den äldres bästa. Det är den enskildes vilja som vården ska rätta sig efter 

(Socialstyrelsen, 2006). Om den äldre bedöms ha rätt till ett särskilt vård- och omsorgsboende 

i Stockholm – har den enskilde möjlighet att välja boende under förutsättning att aktuellt 

boende ingår i valfrihetssystemet. Biståndshandläggaren ska vara behjälplig med information 

om vilka vård- och omsorgsboenden den enskilde kan välja mellan. Informationen ska vara så 

utförlig och saklig som det är möjligt för att möjliggöra för den enskilde att göra sitt val 

(Edebalk, 2005). I de fall den enskilde inte kan eller vill välja ska denne hänvisas till det 

närmsta boende som motsvarar hans/hennes behov och som vid aktuellt tillfälle har ledig plats 

(Äldreförvaltningen, 2010).  

Utifrån en mindre enkätstudie baserad på 50 biståndshandläggare i Stockholm, antydes att 

biståndsbedömarna önskade mer information om både de kommunala och privata utförarna 

samt att de upplevde att tiden för att informera brukarna var för knapp (Socialstyrelsen, 2004). 
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Anhöriga 

Anhöriga har en central roll då diskussioner förs gällande äldres valfrihet vid val av boende. 

Detta då de anhöriga ofta är de som driver den äldres ansökan till ett särskilt boende. 

Anhöriga upplever sig ofta leva i en pressad och svår situation. Det kan vara så att den äldres 

omständigheter kräver en snabb lösning, eller att den anhörige länge kämpat för att få ett 

särskilt boende beviljat. Anhöriga har i studier vittnat om den utmattning som en långdragen 

kamp med kommunen kan innebära. Ytterligare ett problem som kan vara omfattande är att 

den äldre motarbetar en flytt. Många av de äldre som har en demenssjukdom kan inte heller 

själva delta i processen och saknar möjligheten att uppleva behovet av insatser på samma vis 

som de runt omkring (Socialstyrelsen, Artikelnr 2012-2-25) 

 

Överklaga beslut om särskilt boende 

Vid avslag av ansökan om särskilt boende, har den äldre möjlighet att överklaga 

socialnämndens beslut hos den allmänna förvaltningsdomstolen, enligt socialtjänstlagen - vid 

ansökan enligt 2 kap. 3 § och vid bistånd enligt 4 kap. 1 § (2001:453). Antalet ärenden som 

överklagas och prövas i länsrätten bör ses som en liten andel i förhållande till det stora antal 

ärenden som hanteras och beslutsförs hos socialtjänsten. Något som påvisar att i stort sett all 

rättstillämpning inom området hanteras av kommunernas socialnämnder (Åström, Karsten & 

Werner, 2002). Vid genomgång av domslut från förvaltningsrätten i Stockholms län för 2011, 

gällande ärenden som hanterat överklagan av särskilda boenden, visades att enkom 31 mål 

inom området hade behandlats. Samtliga ärenden avslogs hos förvaltningsrätten, av dessa 

överklagades fyra till kammarrätten där de återigen fick avslag. Av de 31 målen i länet, var 17 

stycken för Stockholm stad – vilket motsvarar 51 procent. Medelåldern bland målsägandena 

var 84 år, varav sju av dem var 90 år eller äldre. 19 var kvinnor och 13 var män, vilket bör ses 

som en relativ jämn fördelning med tanke på målsägandes höga ålder. Utöver de nämnda 31 

domarna, fanns även tre mål som behandlade kommunernas överklaganden gällande storleken 

på de straffavgifter som staten ålagt kommunerna att betala då verkställandet av bifallna 

beslut gällande rätten till särskilt boende dröjt. Insatserna hade då dröjt mellan sju och tolv 

månader.   

I en studie genomförd av Åström, Karsten och Werner från 2002 – analyserades 485 domar 

från september-december 2001 i riket rörande överklagan av beslut kopplade till hemtjänst 

och särskilt boende för äldre över 65 år. Utöver genomgång av domsluten, genomfördes även 

194 stycken telefonintervjuer med målsäganden eller anhöriga. Syftet med studien var att 

vinna kunskap om hur ofta beslut överklagas, av vem samt vilken betydelse besvärsrätten har 
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för den enskilde och för rättsbildningen. I studien påvisas att lågutbildade oftare besväras av 

ensamhet och har fysiska funktionshinder i betydligt högre omfattning än vad som är fallet för 

äldre i allmänhet. De som överklagar beslut är oftast kvinnor, ensamboende, har låg 

utbildningsnivå och har i de allra flesta fall haft yrken som betecknas som arbetaryrken. De 

som överklagat utgör därmed inte en socialt och ekonomiskt privilegierad grupp, utan uppges 

vara mer ensamma och, i betydligt större omfattning än äldre i allmänhet i motsvarande ålder, 

funktionshindrade och beroende av hjälpmedel. Utifrån denna sammanställning påvisar den 

samlade bilden av den grupp äldre som överklagat beslut, att många befinner sig i en mycket 

utsatt situation, med betydande svårigheter att klara av den dagliga tillvaron (a.a.). 

Vid författaren av denna studies egen genomgång av domar – framkom liksom i tidigare 

nämnd studie att Länsrätten påvisar en bristande förmåga att väga in sociala och psykologiska 

faktorer i behovsbedömning och avgörande. För att tydliggöra detta presenteras ett par 

ärenden för att visualisera påståendet. Det första exemplet är mål 35414-10, från den 9 

februari 2011. Ärendet behandlar en man född 1920, vilket vid tiden innebar att mannen 

uppnått åldern 91 år. Klagande önskade bli beviljad boende i det servicehus som låg i samma 

byggnad som det vård- och omsorgsboende där hans hustru sedan 64 år hade beviljats boende. 

Det är svårt för dem att tvingas leva åtskilda, då de under åren blivit mycket beroende av 

varandra. Han besöker henne var dag, men oroar sig allt mer för hur han ska klara av färden 

med buss, tunnelbana och promenader däremellan. Hans knän viker sig ibland och han är rädd 

för att falla. Han har diabetes, haft hjärtinfarkt och blodtrycksfall. Han upplever sig vara allt 

mer orolig för att drabbas igen och det är just ensamheten som bekymrar honom mest. Det är 

inte städning, tvätt eller liknande han i första hand behöver – utan närheten till sin hustru. 

Överklagan avslås med hänvisning till att klagande klarar av sin personliga omvårdnad på 

egen hand och utifrån det individuella behovet, har det bedömts att mannen ej behöver särskilt 

boende för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Önskemålet att bo närmre sin hustru är en 

omständighet som kan beaktas – Förvaltningsrätten finner dock att det inte är rätt att grunda 

ett beslut enbart på denna omständighet.  

 Exempel 2 är mål 20029-11, från den 20 oktober 2011. Ärendet behandlar en kvinna född 

1926. Klagande har Alzheimers sjukdom – sjukdomen gör kvinnan mycket osäker och otrygg, 

hon lider av yrsel och har ramlat flera gånger. Känner stark oro för att det ska hända en 

olycka. Är orolig och vilsen i sin stora lägenhet, att bo själv ger henne ångest. Hon är vaken 

på nätterna, rädd för att missa samtal från dagverksamheten. Saknar aptit och känner oro för 

måltidsstunder och en ökad oro för att det ständigt kommer ny hemtjänstpersonal. Hon vill 

inte längre gå ut, då hon inte längre känner sig bekant med närområdet, hon har vid ett flertal 
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tillfällen gått vilse och fått hjälp hem av främlingar. Önskar få komma till ett vård- och 

omsorgsboende. Förvaltningsrätten avslår överklagan. Bedömer att klagande kan få sina 

behov av tillsyn, trygghet och social samvaro tillgodosedd utanför hemmet med hjälp av de 

insatser som kommunen kan erbjuda. Rätten uppger att det inte framgått av utredningen i 

målet att klagande är i behov av särskilt boende för att uppnå skälig levnadsnivå.  

Utifrån analysen av domslut från 2011, framgår att länsrätten ofta ställer höga krav på den 

sökande att bevisa sina behov. Av de domar som analyserats, framgår att målsäganden enkom 

har haft ombud i 11 av de 31 fallen. Enligt studien av Åström, Karsten och Werner från 2002 

– uppges målsägandena sällan har ett formellt ombud, men att nio av tio av de äldre har fått 

hjälp av barn eller annan anhörig. De målsägande saknar till stor del hög utbildning eller 

social status (a.a.). Dock framgår att en betydande andel av de som överklagat har barn med 

hög utbildning. Att ha starka företrädare verkar framstå som betydelsefullt och en viktig 

förutsättning för att kunna utnyttja sin rätt att överklaga (a.a).  

 

Analys – Biståndshandläggning 

Biståndshandläggarna har ett informationsansvar gentemot de äldre, de ska presentera 

information sakligt och utförligt gällande de alternativ som finns att tillgå. Handläggare 

uppger dock att de upplever sig ha för lite tid, information och kunskap själva för att kunna 

leverera det som förutsätts av dem – något som skapar en rättsosäkerhet. Den äldre kan inte 

genomföra val utifrån bristfällig information. För de äldre som själva har tid, ork och kraft – 

finns möjlighet att tillgå denna kunskap via andra vägar. Dock är det svårt för de äldre med 

hälso- och demensproblem att själv införskaffa denna information. Det är även svårt för 

många av dessa äldre att själva ansvara för att söka upp och skaffa nytt boende vid behov. 

Deras möjligheter är begränsade och de är i behov av stöd utifrån. Kommunen skulle kunna 

upprätta ytterligare stödinsatser för detta och tilldela bistånd till flytthjälp för äldre. Genom en 

sådan service skulle det möjliggöra för äldre att byta bostad och på så sätt möjligen vara 

självständiga ytterligare en tid.  

Kommun, förvaltningsrätt och kammarrätt väljer utifrån de domslut som presenterats och 

behandlats att bortse från beaktanden av omständigheter som enligt lagen kan tolkas till den 

äldres fördel. Många av de äldre som överklagar sina beslut till förvaltningsrätten, tillhör de 

allra äldsta. Deras upplevelser av sociala och psykologiska påfrestningar tas ej på allvar, utan 

avvisas i instansernas bedömningar gällande bistånd. Detta trots att det är faktorer som 

omnämns i lagtexter och bedömningskriterier gällande rätten till särskilt boende - och som 

kan anses borde påverka utfall till den äldres fördel. De äldres upplevelser tas inte på allvar. 
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Det är olyckligt att det framkommer att äldre behöver starka och välutbildade anhöriga som 

tillvaratar den äldres rättigheter. De äldres rättigheter borde vara en demokratisk självklarhet 

och inte en del som skall behöva bevakas.  

 Att kommunerna vid vissa tillfällen dröjt upp till ett år att verkställa insatser och flytt till 

särskilt boende, påvisar en bristfällig valfrihet för den äldre. Detta går att utläsa från de domar 

som presenterats från förvaltningsrätten. Tid är för alla värdefullt – möjligen än mer för de 

äldre. Enligt paricipationsteorin är brukarinflytandet och den medborgerliga 

deltagardemokratin (Dahlberg & Vedung, 2001) inom detta område väldigt svagt. Mycket 

påvisar att det är företrädare utifrån den representativa demokratin som styr utfallen gällande 

den äldre. Den enskildes möjligheter att påverka är relativt liten. Även om det är relativt få 

fall som går vidare till förvaltningsrätten, vore det inte omöjligt att det även döljer sig ett stort 

mörkertal gällande äldre som får avslag som ej nyttjar rätten att överklaga. För de 

gräsrotsbyråkrater som biståndshandläggarna till stor del är (Askheim & Starrin, 2010) – 

befinner de sig i ett spänningsfält där de gärna önskar medverka till empowerment genom att 

förmedla information och ge tid till de äldre vid handläggning – men även har en lojalitet 

gentemot förvaltningen och även själva saknar den kunskap som kan anses som den makt som 

vid empowerment ska förmedlas.  

 De äldres valfrihet är inte densamma för alla äldre i Stockholm – de som saknar starka 

anhöriga, är sjuka eller saknar kunskap och information samt kraft att strida för sin rätt – har 

en betydligt sämre möjlighet till valfrihet. Om det ens finns någon större valfrihet som är värd 

namnet från början.  

 

Internationell utblick 

De strukturella likheterna är större bland de nordiska länderna än gentemot andra länder i 

Europa. Både Norge, Danmark och Finland har liksom Sverige gått mot en utveckling med 

ökad valfrihet för äldre. Redan 2003 introducerade Danmark en lag som påminner mycket om 

den svenska Lagen om valfrihet – introduktion av den danska lagen gav ett generellt 

kundvalssystem (Edebalk, 2005). Även Finland har infört en lag som reglerar 

kundvalssystemet i de fall kommunen beslutar att införa det. Omsorgen i de nordiska länderna 

är till stor del behovsprövad och offentligt finansierad genom skatter, även om en viss del 

ibland betalas av brukarna. Utvecklingen i Danmark påminner till stor del om det som sker i 

Sverige – även om Sverige ligger några år efter Danmark. Kundvalssystemet inom 

äldreomsorgen har inte utvecklats genom de äldres initiativ – utan har utvecklats utifrån 

politiska och ideologiska förtecken. Kundval inom den norska och svenska äldreomsorgen har 
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utvecklats på kommunal nivå, medan det i Danmark och Finland har utvecklats på central 

politisk nivå (a.a.).  Andra likheter i förhållande till de nordiska länderna är en prioritering av 

ett kvarboende. Detta sker i de nordiska länderna liksom i Sverige genom stödinsatser i 

hemmet i form av hemtjänst, hemsjukvård och dagcentraler – allt för att underlätta ett 

kvarboende för de äldre. Insatserna utgår från grundläggande principer om självbestämmande 

(a.a.). På samma vis som i Sverige, genomförs en biståndsbedömning av kommunen för att 

bedöma hjälpbehovet. Ytterligare en likhet som finns bland de nordiska länderna, är att det 

inte finns inte något lagstadgat ansvar för vuxna barn att ha ett omsorgsansvar för sina 

åldrande föräldrar.  Dock är de anhörigas insatser viktiga även i de nordiska länderna, men 

inte i samma utsträckning som länder utanför Norden (a.a).  

I vissa andra länder ges den äldre stöd i form av kontantersättning – något som ibland 

benämns som en personlig budget (Svensson, 2010). Utifrån denna budget är det sedan den 

äldres ansvar att själv ordna den omsorg som behövs. Denna modell har visat sig leda till en 

hög grad av inflytande (a.a.). Modellen med en personlig budget är mindre vanlig i de 

nordiska länderna.  

I Tyskland introduceras valfrihet ur ett mer informellt och familjeorienterat sammanhang. 

Utformningen anpassas av att det finns en tradition av att ta hand om de äldre inom familjen. 

I Sverige har biståndshandläggaren ansvaret att utreda, bedöma samt fatta beslut om den 

äldres hjälpbehov. Samma biståndshandläggare skall även verka som konsumentupplysare för 

att på så vis informera den äldre om befintligt utbud gällande de boenden som ingår i 

valfrihetssystemet. Detta utan att på något vis lägga in egna värderingar. I Japan infördes år 

2000 ett obligatoriskt vårdförsäkringssystem där äldre kan välja mellan olika utförare av 

äldreboende och hemtjänst (Hjalmarson & Norman, 2004). I samband med denna förändring, 

infördes även ett system med en care manager, vilket är ett personligt ombud som den äldre 

har rätt att vända sig till för att få stöd och hjälp vid val av utförare för aktuell insats. Det 

personliga ombudet har enkom en stödjande roll och då inte enbart under själva valsituationen 

utan under hela vårdtiden. Ombudet är helt frikopplat från den grupp som bedömer den äldres 

behov och ersättning. Det är ombudet som ger förslag på en omvårdnadsplan och som 

kontaktar de utförare som är aktuella samt utformar kontraktet och följer upp att den äldre får 

den vård som avtalats. Erfarenheter från Japan visar att de flesta äldre väljer att kontakta ett 

personligt ombud för att få stöd vid sitt val och vid den planering som behövs gällande 

aktuella insatser. Även i Holland finns det omsorgsrådgivare som äldre kan kontakta för 

kostnadsfri rådgivning och information om tjänsteutbud (Hjalmarson &Norman, 2004) 
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Analys – Internationell utblick 

Genom att skapa personliga ombud för de äldre såsom sker i Holland och Japan – skulle de 

äldre få större makt och möjlighet att tillvarata sina egna intressen. Just makten är en central 

roll inom empowermentbegreppet (Askheim & Starrin, 2010). Makten överlämnas då från 

Biståndshandläggaren till den äldre, som genom stöd av ett personligt ombud kan förvalta 

sina rättigheter. Genom att separera och frikoppla biståndsbedömaren som genomför den 

äldres behovsprövning och står bakom beslutet, skulle hanteringen bli mer demokratisk och 

rättssäker. Den deltagande demokratin ökar genom att det medborgerliga inflytandet och 

deltagandet ökar (Dahlberg & Vedung, 2001). De äldre får genom denna modell en reell 

möjlighet att påverka de delar som angår dem. Detta genom att det personliga ombudet som 

inte har någonting med biståndet i sig att göra – kan stödja den äldre genom att finna lämplig 

information, bygga kunskap och presentera förslag inför den äldres val. Den äldre och även 

dennes anhöriga får då större möjlighet att skapa sig en uppfattning gällande det utbud som 

finns och utifrån det utöva sin rätt gällande valfrihet. Genom detta – blir valfriheten mer 

tillgänglig för en större del av de äldre – och inte enkom för de med starka anhöriga eller de 

som själva har kapaciteten. Att de äldre utöver detta även kan få stöd under hela vårdtiden, 

såsom vid uppföljning av vårdinsatser, för att säkerställa att den vård som avtalats – även är 

det som levereras, och att den äldre vid de tillfällen denne ej är nöjd, då enligt 

valfrihetsmodellen har möjlighet att välja bort och välja nytt boende. Detta skulle generera en 

betydligt större valfrihet för den äldre – en valfrihet som skulle bli mer jämlik mellan de äldre 

och skapa ett tydligare och starkare incitament för marknaden att hålla en hög kvalitet inom 

området.  

 

Slutsatser och diskussion 

Diskussion 
Så vilken valfrihet har då de äldre vid val av boende i Stockholm Stad? Det är en av de 

frågeställningar som ingick i studien. Jag anser utifrån det material som studien grundar sig på 

att äldre inom det ordinära bostadsbeståndet har en relativt god valfrihet. Alternativen 

gällande anpassade boendeformer för äldre har ökat markant genom åren. Det finns 

boendeformer som passar de allra flesta, där de äldre erbjuds ett tryggare och mer 

serviceorienterat boende i närhet till andra. Som äldre kan man välja mellan både kommunala 

och privata boenden. Inom den privata sfären finns både vinstdrivande och icke vinstdrivande 

företag. Det finns seniorboenden för dem med lägre inkomst hos stiftelser där delar av 

omsorgen och avgifterna bl.a. bekostas genom donationer och det finns boenden för dem som 
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är något mer resursstarka, där den enskilde äldre har stora möjligheter att själv påverka sitt 

boende. Det finns boenden inom olika inriktningar såsom bl.a. språkliga och religiösa. 

Gällande valfriheten kopplat till det särskilda bostadsbeståndet där biståndsbedömning krävs 

– upplever jag valfriheten vara betydligt mer begränsad. Detta valfrihetslagen till trots. 

Kvarboendeprincipen har till stor del blivit en norm. Den tidigare goda intentionen att alla 

äldre skall få möjlighet att bo kvar hemma, även de med stora behov av vård och omsorg – 

har landat i att allt färre beviljas plats på särskilt boende. Kommunen försöker på alla möjliga 

vis erbjuda resurser i hemmet – och utgår i för stor omfattning av den äldres fysiska besvär. 

De psykologiska och sociala behoven värderas inte i samma omfattning. Om det finns 

förutsättningar att kunna bo kvar med utökad hemhjälp och/eller insatser från anhöriga, 

beviljas oftast inte en flyttning till särskilt boende. Även om majoriteten faktiskt önskar bo 

kvar hemma, finns det de som upplever denna kvarboendeprincip som ett tvång. 

Biståndsbedömningen är sträng och möjliggör inte för den äldre att delta rent demokratiskt. 

När bistånd väl ges, och den äldre utifrån LOV, ska välja boende – är det ofta kö till de mest 

populära boendena.  Något som gör att den äldre många gånger får flytta till annat boende än 

det önskade. För många äldre kommer möjligheten att få flytta till ett äldreboende när de är i 

så pass dåligt skick att de inte är kapabla att nyttja sin valfrihet. Anhöriga som vid dessa 

tillfällen får ta beslut i den äldres ställe, har inte alltid kunskap om vad den äldre själv önskar. 

Det finns dessutom andra svårigheter som försvårar valfriheten, såsom den bristfälliga 

informationen via alla de kanaler som nyttjas. Biståndshandläggarnas brist på möjlighet att 

kunna rekommendera och erbjuda efterfrågad information där dennes egen erfarenhet 

efterfrågas. Vad är bra och vad är dåligt? För att skapa en faktisk valfrihet för de äldre 

gällande val av boende – borde även de biståndsbedömda boendena stå till allas förfogande – 

med möjlighet för de äldre att i ett tidigt skede ha möjlighet att ställa sig i kö. Låta marknaden 

se vad som efterfrågas i större utsträckning och erbjuda de äldre en äldrepeng som de själva 

kan fördela. Detta gemensamt med att den äldre får tillgång till ett personligt ombud som 

värnar om den äldres rättigheter – som kan hjälpa till att ta fram information, välja boende 

och följa upp att den äldre får det som avtalats.  

Gällande den andra frågan i studien om valfriheten är densamma för alla äldre i Stockholm 

Stad vid val av boende – är min uppfattning att det är den inte och bör inte heller vara det. 

Valfriheten är inte densamma för alla inom något område. Den rådande uppfattningen tycks 

vara att när vi blir äldre, ska vi alla helt plötsligt vara lika och behandlas lika. Att det skulle 

vara det som är mest rättvist. Är det rättvist att man som äldre inte längre ska få använda sina 

pengar som man kanske under en hel livstid har sparat till sin ålderdom? Att man trots sin 



62 

 

önskan och planering inför framtiden - som äldre ändå äta samma mat som de som inte sparat 

samt bo på samma ställe som de som inte förberett för sin ålderdom. Inte ha möjlighet att 

köpa tilläggstjänster såsom man alltid haft möjlighet till under sin livstid. Detta enkom för att 

man blivit gammal. Så rent generellt är jag mot att valfriheten ska vara lika. Dock är det 

viktigt att alla bedöms lika och har samma rättigheter utifrån lagen. Att vissa blir beviljade 

särskilda boenden och andra inte – trots att de har samma behov och förutsättningar är 

rättsosäkert. Att det krävs av systemet att man som äldre ska behöva ha starka anhöriga för att 

de ska säkerställa att ens rättigheter skyddas är inte acceptabelt. Att vissa tvingas bo kvar i sitt 

ursprungliga boende där de tidigare har trivts – men som de nu upplever som ett fängelse – 

för att det inte finns någon som står upp för dem och ser till att den äldre får det som den äldre 

enligt lag och föreskrifter har rätt till. 

Gällande frågan vilka boendeformer det finns för äldre i Stockholm Stad och hur villkoren 

ser ut för de respektive boendeformerna – har delvis redan besvarats i den första frågan. 

Vilket denna frågeställning möjliggjort. Dock önskar jag än en gång påtala vikten av att 

använda ett fåtal gemensamma begrepp gällande boendeformerna för att öka förståelsen 

gällande innebörden av de respektive formerna och de villkor som är kopplade till de 

respektive bostäderna. Det är en god utveckling att det tillkommit ytterligare boendeformer 

som vänder sig till äldre där man bygger in möjligheter för ett kvarboende med fokus på 

sociala kontaktutrymmen, aktiviteter, handikappanpassad utformning för att skapa ökad 

tillgänglighet och trygghet i form av anställda. Att det finns boenden som tar tillvara på de 

äldres olikheter.   

 

Slutsatser 

Utvecklingen gällande äldres valfrihet har gått framåt. Valfriheten är idag större än tidigare 

gällande val av boende inom det ordinära och särskilda bostadsbeståndet. Politikernas 

intention har varit god – och är det troligen fortfarande. De försöker via diverse utredningar, 

se in i framtiden och anpassa behoven utifrån det de ser. Detta samtidigt som de ser till den 

enskilda individens bästa. Lagarna finns till för att säkra upp de äldres möjlighet till 

självbestämmande och valfrihet. Dock finns det andra aspekter som tar fokus, såsom de 

ekonomiska – vilka emellanåt kan påverka de biståndsbeslut som fattas. Tillfällen där lagen 

tolkas utifrån vad som anses vara bäst för kommunen och inte alltid det som är bäst för den 

äldre individen. Det finns ett glapp mellan rättigheter och möjligheter i den biståndsbedömda 

valsituationen, där äldres boendesituation behandlas. Glappet uppstår mellan politikernas 

avsikt att genom lagstiftning och andra medel - forma äldreomsorgen och skapa en hållbar 
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valfrihet där individen sätts i centrum – och den faktiska verkligheten. Den deltagande 

demokratin är ej så omfattande som den skulle kunna vara – inte heller den äldres möjlighet 

till empowerment.  

 

Förslag på framtida forskning  

För att skapa en större förståelse gällande äldres valfrihet inom både det ordinära och 

särskilda bostadsbeståendet – skulle det vara önskvärt att genomföra kvalitativa studier inom 

området. Det underlag som finns idag och som denna litteraturstudie till stor del är baserad 

på, grundar sig på ett alltför bristfälligt utbud av studier. Då det kontinuerligt sker 

förändringar inom området är det viktigt att fortsätta forska inom denna del. Bostadsfrågan för 

de äldre har en sådan central del inom äldrepolitiken – varför fortsatta studier är relevanta. Då 

utbudet av mellanboenden ständigt växer, känns det viktigt att undersöka skälen till att den 

äldre befolkningen samt även de personer som vid 55-års ålder väljer, respektive väljer bort 

att bosätta sig eller ställa sig i kö till seniorboenden. I en artikel i DN framkommer det att allt 

fler unga ställer sig i kö till seniorboenden – då kötiden för de attraktiva boendena ligger på 

cirka 20 år. Hur kommer denna utveckling att påverka framtiden? Vilka är det som väljer 

mellanboendeformer, vad är skälen till att välja att flytta till de mellanboendeformer som 

finns? De som väljer att flytta till boenden som drivs av icke vinstdrivande organisationer – 

skiljer sig deras bakgrund och syften från personer som väljer kommunala eller andra privata 

aktörer? Påverkar äldres socioekonomiska bakgrund deras möjlighet att aktivt ta del av 

valfrihetssystemet? Frågorna är många inom området.  
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Bilaga 1 - Sökschema för datorbaserad litteratursökning samt identifierade via referens 
Datum  Databas  Sökord och 

boolesk operator 
(and, or, not)  

Begräns
ningar  

Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term)  

Antal 
träffar  

Motiv till exklusion av 
artiklar  

Utvalda artiklar   
 
 
*Ej med i egen studie 
**Som referens i studie 
*** För analys i studie 

2012-04-20 

 

DiVA Valfrihet. 

äldreboende  

 

 Fritext 1 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

- 

2012-04-20 DiVA Valfrihet, äldre  

 

 Fritext 9 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

- 

2012-04-23 DiVA Äldreboende    

 

 Fritext 111 (var 

vid början 

av 

sökningen 

107, 

ändrades) 

Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Jag är inte mogen för det ännu  (Andersson, J.)*** 

 

Rum för äldre, nyproduktion med 

kvarboendeprincipen, (Andersson, J)** 

 

Livet på äldreboende, ur boendes perspektiv (Faizan, 

A. & Kaltak, A.)* 

 

Att flytta till särskilt boende: en studie om hur det 

kan upplevas att lämna det egna hemmet (Åsell).* 

2012-04-23 DiVA Äldreboende, 

särskilt boende  

 

 Fritext 9 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Att flytta till särskilt boende: en studie om hur det 

kan upplevas att lämna det egna hemmet (Åsell)* 

2012-04-24 DiVA Äldreboende, 

Stockholm  

 

 Fritext 14 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Samma som ovan: Att flytta till särskilt boende* 

2012-04-24 DiVA Elderly, Stockholm  

 

 Fritext 320 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

_ 

2012-04-24 DiVA old people, 

stockholm  

 

 Fritext 144 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Strategier och styrsystem för 

seniorboendemarknaden (Ahlström, P)** 

2012-04-24 DiVA old people, home   Fritext 137 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Seniorboenden, en ny bostadsform för äldre 

(Harrison, G & Elmér, C)*** 

2012-04-24 DiVA Seniorboende  Fritext 19  Mellanboendeformer för äldre: av intresse såväl för 



      

2 

 

de äldre som för bostadsföretagen (Abramsson)** 

 

Jag trodde aldrig det kunde vara så bra att vara 

pensionär: En intervjustudie av äldres tankar kring 

åldrande och livsstil i ett seniorboende (Gidoff, A.)* 

 

2012-05-03 Academic 

Search 

Premier 

Old people, 

stockholm 

English, 

abstract,  

Abstract 2 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

- 

2012-05-03 Academic 

Search 

Premier 

Old people, home English, 

abstract 

Abstract 73 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

- 

2012-05-03 Academic 

Search 

Premier 

Elderly, choice, 

home 

English, 

abstract 

Abstract 1 Gick ej att hämta Do Elder Consumers Want Choice and Control Over 

Their Care? Findings From the Independent...* 

2012-05-03 Academic 

Search 

Premier 

Elder, home, care, 

choice 

English, 

abstract 

Abstract 66  - 

2012-05-03 Academic 

Search 

Premier 

Elderly, home English, 

abstract 

Abstract 241  Huber, Andreas (red.) (2008). New approaches to 

housing for the second half of life . Basel: 

Birkhäuser * 

2012-04-24 DiVA Ordinärt boende, 

äldre 

 Fritext 12 Artiklarna berör ej eller är 

ej av intresse för denna 

studie   

Äldres upplevelser av faktorer som påverkar deras 

önskemål om plats på servicehus (Alimadadi, M)*** 

 

När jag blir gammal vill jag bestämma.  En studie 

om ökat brukarinflytande inom äldreomsorgen i 

Örebro kommun.. 2009. (gick ej att öppna) * 

 

Kvarboende och åldrande - det egna hemmet som 

ideal och princip. (gick ej att hämta).* 

2012-05-03 Google Äldrenämnden, 

statistik, valfrihet, 

äldreboende 

     

2012-05-03 Google Socialstyrelsen, 

statistik, valfrihet, 

äldreboende, äldre 

uppdaterat 

senaste 

året 

 2830  Val inom hemtjänst och äldreboende – 

(Socialstyrelsen)*** 

 

Statskontoret, slutrapporten Lagen om 

valfrihetssystem. Hur påverkar den kostnader och 

effektivitet i kommunerna? (2012:15).** 
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2012-05-03 Google 

Scholar 

Äldre, valfrihet, 

stockholm, 

äldreboende 

uppdaterat, 

samt från 

2009 då 

LOV 

infördes 

 123  Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med 

svensk välfärd? (Hartman)**  

2012-05-15 Google 

Scholar 

Skillnad, LOV, 

kundval,  

äldreboende, 

Stockholm 

  44  Valfrihet och andra vedermödor – en studie om 

valmöjligheter när äldreboendet ska väljas 

(Gusfsson, Alsefelt) *** 

 

Valfrihet, en last eller lättnad? (Claesson) *** 

2012-05-15 Google 

Scholar 

Boendeformer, 

äldre, Stockholm 

  1900  Kundval inom äldreomsorgen. Stärks brukarens 

ställning i ett valfrihetsystem? (Svensson)** 

Här har jag levt, här vill jag bo? (Nilsson)* 

2012-05-15 Google 

Scholar 

Boendeformer, 

äldre, Stockholm, 

valfrihet 

2006-2012  280  Information – Kännedom – Valfrihet (Malm, 

Sjökvist) *** 

2012-05-15 Google 

Scholar 

Särskilt boende 

äldre Stockholm 

valfrihet LOV 

2006-2012  210  Beslutshandläggare inom äldreomsorgen (Jacobsson, 

Johansson) * 

2012-04-19 Libris Äldreboende, 

Valfrihet 

 Enkel sökning 0   

2012-04-19 Libris Särskilt boende,  

valfrihet 

 Enkel sökning 2 Litteraturen berör eller är 

ej av intresse för studien 

 

2012-04-19 Libris Kundval, äldre  Enkel sökning 2 Litteraturen ej av intresse 

för studien 

Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden -

konsumentperspektivet (Edebalk)**  
 

2012-04-19 Libris Ordinärt boende 

äldre 

 Enkel sökning 19 Litteraturen berör eller är 

ej av intresse för studien 

- 

2012-04-19 Libris Äldreboende  Enkel sökning – ville 

gå igenom allt 

476 Litteraturen berör eller är 

ej av intresse för studien, 

vissa var inte aktuella pga 

ålder 

Äldreboende, ett försök till helhetssyn (Svensson)** 

 

Vad är särskilt i särskilt boende för äldre? 

(Socialstyrelsen)* 

 

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar – en 

kunskapsöversikt (Larsson) ** 

 

De äldre och besvärsrätten -Överklagade beslut om 
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hemtjänst och särskilt boende (Åström) ** 

 

Välfärd i stället för ättestupa (Erixon)* 

 

Bo bra hela livet – slutbetänkande 

(Äldreboendedelegationen,2008) ** 

 

Hur bor morgondagens äldre? - En nyckelfråga i 

kommunernas boendeplanering* 

 

Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer 

tillgodoses? (Hägred)* 

 

Nyproduktion med kvarboendeprincipen - 

Framtidens äldreboende i Göteborg? (Arnesson) * 

 

Bo hemma på äldre da'r. . (2000). Stockholm: 

Socialstyr.* 

 

 Boende för äldre: om vanliga bostäder och särskilda 

boendeformer (Boverket)* 

 

Ålderdomshem eller hemmaboende?: ett 

räkneexempel grundat på ett samhällsekonomiskt 

synsätt. (Edebalk)* 

 

Det nya ålderdomshemmet: en informationsskrift 

från Boverket. (Edsjö)* 

 

Att bo på gamla dar: men hur då då: dokumentation 

av erfarenheter från projektet (Edström)* 

 

Ger kundvalet de äldre ökade valmöjligheter? - En 

fallstudie från Nacka kommun (Levenius)* 

 

Whitaker, Anna (2007).  Gamla och nya 

boendemiljöer för vård och omsorg av äldre: en 

översikt . * 

Äldrelivsbranschen: en framtidsbransch. 
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Stockholm: (Majanen)* 

 

2012-04-19 Libris Valfrihet, äldre  Enkel sökning 12 Litteraturen berör eller är 

ej av intresse för studien, 

vissa var inte aktuella pga 

ålder 

Goda råd – Pensionärs Råds Handboken 

(Degerman)** 

 

Valfrihet i äldreomsorgen - en reform som söker sin 

form: en utvärdering av kundvalsmodellen i 

Stockholms stad (Hjalmarsson)** 

 

LOV att välja - lag om valfrihetssystem 

2012-05-25 Libris Äldre, vård, 

omsorg, 

socialstyrelsen, 

2011 

 Enkel sökning 

Sökte först på 

Socialstyrelsen, 

därav sökorden 

4  Äldre: vård och omsorg den 1 april 2011: 

kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt 

hälso- och sjukvårdslagen. (2012). Stockholm:  

Socialstyrelsen** 

2012-05-25 Google 

Scholar 

Kundval, funktion, 

effekt 

  130  Information om kundval, en förutsättning för 

valfriheten? (Tegeland)*** 

 

Kundvalets effekter och funktionssätt (Charpentier) 

*** 

2012-05-25 Google Valfrihet, äldre 

boende, forskning 

  302 Litteraturen besvarar ej 

syftet 

Vad vet vi om kundval - En forskningsöversikt 

(Kastberg)* 

 

 

 

 

 

 

Referenslista från: Identifierad artikel 
 
* Ej med i egen studie 
**Som referens i studie 
*** För analys i studie 
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care only. Scandinavian Journal of Caring Science, 22. 136-148. ** 

Anderson, J. (2009) ”Jag är inte mogen för det ännu” Lindelöf, M. & Rönnbäck, E. (2004). Att fördela bistånd, om handläggningsprocessen inom 
äldreomsorgen. Umeå: UmU Tryckeri** 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt               
Nr Författare Land  

År  
Titel  Syfte  Urval  

Datainsamlingsmetod  
Genomförande  
Analys  

Resultat  Kvalitet  

1 Charpentier, C. 

Sverige, 2004 

Kundvalets effekter 

och funktionalitet 

Syftet var att 

undersöka 

kundvalssystemets 

förväntade och 

verkliga effekter 

inom hemtjänsten.  

Empiriska studier 

byggda på intervjuunder-

sökningar i två delar. 

Första delen 

genomfördes 2001 med 

tolv personer, samt med 

elva personer 2002. 

Respondenterna bestod 

av såväl utförare- som 

beställarrepresentanter. 

Fler på ledande 

befattningar. Utöver 

detta även en studie där 

21 hemtjänsttagare 

(pensionärer) i tre 

stadsdelar intervjuats.  

Samarbete med 

finansavdelningen 

vid 

stadsledningskontoret 

i Stockholm Stad. 

Handelshögskolan i 

Stockholm 

Förväntningarna inför 

införandet av kundvalet var att 

kvalitén inom hemtjänsten 

skulle förbättras. Resultatet 

visar att kvaliteten ökat inom 

bemötande, kontinuitet, 

mångfald, valfrihet och 

klagomålshantering. De äldre 

uppskattade i allmänhet 

valfriheten och ville inte gå 

tillbaka till den kommunala 

förvaltningsmodellen. De 

positiva effekterna blev dock 

inte så stora som man förväntat 

sig. Något som kunnat åtgärdas 

om de äldre fått mer information 

om kundvalet. Många äldre 

klagade på bristande 

information. Många äldre 

känner inte till möjligheten att 

kunna byta utförare. De äldre 

var i högre utsträckning 

missnöjd med den tilldelade 

tiden. De ansåg att utföraren fått 

för kort tid och att 

biståndsbedömarna blivit mer 

restriktiva. Ett utfall som kan 

bero på kommunernas ekonomi 

och inte kundvalet i sig. Ett 

problem som man förväntat sig 

var att de äldre skulle uppleva 

kundval som komplicerad – 

något som de till synes inte har 

blivit då hela 26 procent av de 

äldre valde en privat utförare 

22/25 Medel 
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första året.  

2 Claesson, V. 

Sverige, 2010 

Valfrihet – en last eller 

lättnad? – en kvalitativ 

studie om 

kundvalsmodellen 

inom hemtjänsten 

Syftet var att öka 

kunskapen om 

äldres erfarenhet av 

kundval inom 

hemtjänsten 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Äldre över 65 år som ska 

ha hemtjänst 

Stockholm samt 

Nynäshamns kommun 

som båda har 

kundvalsmodellen 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

Telefonintervju för de tre 

i Nynäshamn 

Personliga möten med de 

fyra i Stockholm 

Kvalitativ 

Empowerment och 

Social utbytesteori 

Intervjuguiden 

innehöll fyra frågor 

Författaren delar upp materialet 

i fyra delar – Medvetenhet, 

interaktion, maktposition och 

beroendeställning. Kundvalet 

var okänt för tre av sju 

respondenter, trots att de alla 

valt hemtjänst inom kundvalet. 

De som gjort ett aktiv valt, hade 

fokuserat på olika delar så som 

integritet, praktiskt och 

rekommendationer. De som 

kände till kundvalet, var även 

medvetna om sin maktposition, 

och möjlighet att byta utförare. 

Möjligheten till valfrihet 

upplevdes av de flesta som 

positiv. Ett fåtal upplevde dock 

valfriheten som en tung börda 

att bära, då den kräver att de 

måste ta ställning och välja. 

Informationen om kundvalet 

från handläggare och 

kommunerna till målgruppen är 

bristfällig. För att kunna göra 

val, krävs det kunskap.  

23/25 Medel 

3 Gustafsson, V, 

Alsefelt, K. 

Sverige, 2009 

Valfrihet och andra 

vedermödor – en studie 

om valmöjligheter när 

äldreboendet ska väljas 

Syfte var att 

undersöka i vilken 

omfattning det 

råder valfrihet och 

reella 

valmöjligheter vid 

val av äldreboende 

Tidigare forskning och 

enkäter. Respondenterna 

var arton kvinnor och nio 

män födda mellan 1922-

1937 (en född 1942) 

Hermeneutik tolkning 

Didaktisk tänkande 

Makt- 

handlingsstrategier 

De utgick från en tes om att det 

finns ett glapp mellan 

beslutsfattarnas intention att 

erbjuda delaktighet och 

möjlighet att påverka och den 

faktiska möjligheten att 

genomföra detta. 

Valmöjligheten erbjuds först när 

den äldre är i sådan kondition 

att det är svårt för dem att sätta 

sig in i valprocessen. 

Boendealternativen upplevs för 

19/25 Medel 
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lika och förväxlas. Äldreguiden 

som ska vara ett verktyg i valet 

används av få och 

bedömningssystemet är 

tveksamt, då det är kriterier som 

ingen efterfrågar.  

4 Malm, A.  

Sjöqvist, G. 

Sverige 2008 

 

Information - 

Kännedom – Valfrihet: 

En kvantitativ studie 

om äldres 

förutsättningar för 

valfrihet inom dagens 

äldreomsorg 

Syftet var att 

kartlägga 

kunskapen, 

beskriva och 

analysera 

förutsättningarna 

för valfriheten inom 

äldreomsorgen samt 

att undersöka vilka 

faktorer som kan 

påverka de äldres 

kunskaper 

Enkätundersökning 

Stockholm 

6 servicehus 

7 PRO-föreningar 

220 respondenter i åldern 

64-98 år 

¾ kvinnor 

¼ män 

 

*Kvalitativt 

perspektiv 

med kvantitativ 

metod 

*Mätbar mängddata 

genom enkäter 

*Använt en 

beslutsteori 

(prospektteori) & 

gerotranscendens 

*Enkät innehållande 

40 frågor 

genomfördes på 

servicehus och på 

PRO 

*Gav tid och stöd vid 

ifyllnad 

Följande slutsatser drogs: de 

äldres kunskap om 

äldreomsorgen är mycket 

begränsad gällande hemtjänst 

och särskilda äldreboenden samt 

dess utförare. Den största 

informationskällan till 

respondenternas kunskap är 

massmedia. Socialtjänsten ger 

inte tillräcklig info för att 

möjliggöra ett aktivt 

självständigt val. Många av de 

äldre upplever att valsituationer 

är jobbiga och speciellt de val 

som skall göras inom 

äldreomsorgen 

23/25 Medel 

5 Jacobsson, P. 

Johansson, S. 

Sverige 2010 

Biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen – 

mellan behov, lagar, 

riktlinjer och 

handlingsutrymme 

Syftet var att få en 

förståelse för hur 

biståndshand-

läggare arbetar 

utifrån den äldres 

behov, samt lagar 

och kommunala 

riktlinjer i relation 

till sitt 

handlingsutrymme 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Biståndshandläggare 

inom SoL- 

äldreomsorgen 

Kalmar län 

Fem intervjuer, 

bekvämlighetsurval via 

enhetschef. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

Kvalitativ 

Hermeneutik tolkning 

Organisationsteori – 

gräsrotsbyråkrater 

Empowerment på 

individnivå 

Intervjuguiden 

innehöll 17 frågor 

Författarna hade en uppfattning 

då de började med studien, att 

biståndshandläggare inte har så 

stort handlingsutrymme. De 

utgick från fyra huvudteman i 

sin intervjuguide – 

biståndshandläggare som yrke, 

lagar och riktlinjer, ekonomi 

och handlingsutrymme. När de 

studerat intervjuerna, upptäckte 

de tre nya huvudteman – skälig 

levnadsnivå, anhöriga och 

hemtjänstpersonal. Slutsatserna 

de drog var att 

biståndshandläggaren alltid gör 

sin bedömning utifrån den 

21/25 Medel 
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äldres behov. Den äldres 

ansökan om insats, stämmer inte 

alltid överens med dennes 

behov. Biståndshandläggaren 

och den äldres uppfattning 

stämmer därmed inte alltid. Av  

SoL, framgår det inte vilka 

behov som ger rätt till bistånd – 

utan det är 

biståndshandläggaren som 

bedömer. Biståndshandläggaren 

anser att de har ett 

handlingsutrymme, men att det 

blir för stort när de kommunala 

riktlinjerna inte fungerar. Dessa 

kan ofta vara oklara och 

orealistiska. Detta skapar 

osäkerhet och rädsla att göra 

felbedömningar och olika 

bedömningar.   

6 Alimadadi, M., 

Sverige, 2005 

Att flytta hemifrån – 

Äldres upplevelser av 

faktorer som påverkar 

deras önskemål om 

plats på servicehus 

Syftet var att belysa 

enskilda äldres 

upplevelser av 

svårigheter med att 

bo kvar i ordinärt 

boende, samt belysa 

hur deras möjlighet 

att påverka beslut 

vid flyttning till 

särskilt boende 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Fyra äldre personer 

mellan 76-86 år.  

Bekvämlighetsurval 

Två boende på 

servicehus i Stockholm, 

en som fått avslag i två 

instanser, och den sista 

som fått avslag två 

gånger och bifall den 

tredje. Intervjuerna 

varade i ca en timme, de 

spelades in och 

transkriberades 

Kvalitativ  

Intervjuguiden 16 

frågor inom fyra 

teman. Kodades inom 

åtta teman; 

svårigheter, 

trygghetskänsla, 

gemenskap, 

ensamhet, isolering, 

aktiviteter, 

servicehus, 

påverkansmöjlighet 

Socialkonstruktivism 

och 

livsloppsperspektiv 

Resultatet visar att samtliga 

respondenter upplever 

servicehus som något positivt. 

Att sociala relationer, aktiviteter 

och trygghetskänsla är viktiga 

delar för den äldres 

välbefinnande – och att denna 

boendeform ger dem en större 

trygghetskänsla och ökar deras 

möjligheter att kommunicera 

med äldre i likande situation 

som den egna. Studien visar att 

ingen av de äldre upplevde att 

de själva kunde påverka beslutet 

gällande egen flytt till 

servicehus. Vid hälften av 

fallen, hade de äldres barn en 

framträdande roll vid ansökan, 

vilket de ansåg påverkade då de 

20/25 Medel 
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var duktiga på att kommunicera. 

Studien visar att psykosociala 

besvär inte väger lika tungt som 

fysiska. Sannolikheten att få 

plats på ett servicehus är större 

vid medicinska, fysiska 

problem.  

7 Harrison, G.,  

Elmér, C., 

Sverige, 2008 

Seniorboende – en ny 

bostadsform för äldre: 

En studie om 

uppkomsten av 

seniorboende och 

varför äldre väljer att 

bo i denna boendeform 

Syftet var att 

beskriva och 

analysera vad 

individen har för 

motiv till att välja 

seniorboende som 

boendeform och hur 

deras förväntningar 

upplevs i boendet.  

Litteraturstudie, enkäter 

samt intervjuer 

Äldre boende på ett 

seniorboende med 55 

lägenheter, 76 procent 

besvarade enkäten, av de 

41 personerna – 

intervjuades en man och 

en kvinna som bott i 

seniorboendet mer än tio 

år.  

Kvantitativ med 

kvalitativa inslag, 

Enkäten och analysen 

hade fyra teman; 

inflytande, trygghet, 

gemenskap och 

tillgänglighet 

Social nätverksteori 

Intervjuguide 

innehöll 16 frågor 

Resultatet visar att majoriteten 

av de boende, till stor del flyttat 

till seniorboendet för att 

möjliggöra ett kvarboende den 

dag deras behov av hjälp ökar. 

Endast sex procent hade det inte 

som skäl. Möjligheten att umgås 

med andra i samma ålder, var 

även den stor – även om ingen 

av dem hade en 

vänskapsrelation med någon i 

huset. Tillgänglighet till affär, 

bank, etc. är även en viktig del 

för de äldre, hela 90 procent av 

de boende ansåg det vara viktigt  

23/25 Medel 

8 Åström, K.  

Werner, C., 

Sverige, 2002 

 

De äldre och 

besvärsrätten – 

överklagande beslut 

om hemtjänst och 

särskilt boende 

Syftet var att vinna 

kunskap om hur 

ofta beslut 

överklagas, av vem, 

samt vilken 

betydelse 

besvärsmöjligheten 

har för den enskilde 

och för 

rättsbildningen.   

Baseras på fyra 

empiriska material, 

länsrättsdomar avseende 

september-december 

2001 i riket rörande 

hemtjänst och särskilt 

boende för de över 65 år, 

485 domar har 

analyserats, 

telefonintervjuer med 

målsägande eller 

anhöriga – totalt 194 

stycken, 

beslutsregistrering i 

samtliga kommuner en 

månad samt 

sammanställningar från 

Kombination av 

kvalitativ och 

kvantitativ  

 

Slutsatsen som dras är att utifrån 

de antal beslut som fattas inom 

området är det en mycket liten 

del av ärendena som prövas i 

länsrätten. Fem procent av 

hemtjänstärenden och tio 

procent av särskilt boende. 

Detta kan anses vara lågt – då 

det bör ses som osannolikt att 

97 procent av de sökande skulle 

få sin ansökan beviljad. 

Medelåldern bland målsägande 

är 83 år, de är lågutbildade och 

besväras oftare av ensamhet och 

har fysiska funktionshinder i 

större omfattning än äldre i 

allmänhet. Många har svårt att 

24/25 Hög 
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justitieombudsmannen 

avseende klagomål 

respektive 

länsstyrelsernas 

verksamhet.  

  

klara sin dagliga tillvaro. 

Målsägande har sällan formellt 

ombud, men nio av tio har fått 

hjälp av barn eller annan 

anhörig och dessa är 

jämförelsevis välutbildade, 

vilket påvisar betydelsen att ha 

en stark företrädare. Länsrätten 

bifaller 40 procent av 

överklagandena. Om man 

räknar bort de fall där 

målsägande fått avslag pga. 

platsbrist – räknas 23 procent 

bort. Den höga 

ändringsfrekvensen visar att 

länsrättsprovning är viktig. Det 

finns stora skillnader mellan 

länsrätterna. Länsrätterna visar 

bristande förmåga att väga in 

sociala och psykologiska 

faktorer i behovsbedömning och 

avgörande. Två tredjedelar 

döms med ensamdomare. När 

nämndemän deltagit – har dessa 

delar vägt tyngre. Länsrättens 

lagtolkning uppvisar brister 

kring viktiga begrepp, såsom 

särskilt boende. Definieras som 

insats enkom för de med 

omvårdnadsinsatser 24 timmar 

per dygn. De tar även 

kommunens uppgifter för givna, 

egen utredning är bristfällig. 

Höga krav på klagande ställs.   

9 Larsson, K., 

Sverige, 2006 

Kvarboende eller 

flyttning på äldre dagar 

– en kunskapsöversikt 

Syftet med 

rapporten var att 

sammanställa 

aktuell kunskap om 

de äldres boende i 

Litteraturstudie - Resultatet visar att majoriteten 

av den äldre befolkningen över 

65 år bor i ordinärt boende i 

form av småhus. Hälften av de 

över 80 år bor i bostäder med 

Ej kvalitativt 

inslag - Medel 
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vid bemärkelse, 

både i ordinärt och 

särskilt boende, 

samt beskriva 

faktorer som leder 

till flyttning 

respektive 

kvarboende på äldre 

dagar. 

bristande handikappanpassning. 

Hemtjänst kan underlätta för 

äldre personer att bo kvar i 

ordinärt boende. Andelen som 

får hemtjänst och särskilt 

boende beviljat har minskat. 

Hjälpen har koncentrerats till 

personer med ett stort 

hjälpbehov – övriga får i större 

utsträckning förlita sig på hjälp 

från anhöriga. Cirka 100 000 

personer bor i särskilt boende, 

de flesta över 80 år. Mellan år 

2000-2005 minskade antalet 

personer som bodde i särskilt 

boende med 18 000 st. Mycket 

beroende på att kommunerna 

omvandlat de servicehus som 

inte uppfyller dagens krav. 

Boendestandarden har succesivt 

förbättrats. Dock delade år 

2005, 2 000 personer 

fortfarande rum med någon som 

inte var närstående.  

10 Socialstyrelsen, 

Sverige, 2011 

Vad vill äldre veta? – 

En sammanställning av 

studier om äldres val 

inom äldreomsorgen 

Syftet var att ta reda 

på vilken 

information äldre 

behöver i samband 

med sitt val av 

utförare inom 

äldreomsorg -  och 

då både i form av 

utformning och 

innehåll 

Litteratursökning via ett 

antal databaser, 

genomgång av samtliga 

publikationer om 

äldrefrågor på FOU-

verksamheternas 

webbplatser, samt vial 

referenslistor i 

identifierade studier. 

Elva studier 

identifierade, varav tre är 

C/D-uppsatser. Studierna 

handlar om äldres val 

inom äldreomsorg. Ingen 

studie baseras på särskilt 

- Utifrån studierna kan man utläsa 

att många av de äldre inte har 

valt utförare själv, detta visar 

sig genomgående. I en stor 

enkätundersökning med 517 

respondenter, visades det att 55 

procent valt själv, 12 procent 

uppgav att en anhörig valt och 

33 procent att 

biståndshandläggaren valt. 

Antalet studier är begränsat, 

vilket genererar att samma 

studier är återkommande som 

referenser. Det framkommer 

också att de flesta är positiva till 

Ej kvalitativt 

inslag - låg 
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boende, utan alla 

behandlar hemtjänst. 

Fem baseras på 

intervjuer, en på enkäter 

resterande är 

litteraturstudier. Antalet 

studier är begränsat.    

möjligheten att välja. De flesta 

ansåg det självklart, torts de 

svårigheter som de är kopplade 

till. Möjligheten stärker de 

äldres makt i förhållande till 

utförarna. Bristfällig och 

svårtillgänglig information är 

även något som framgår – 

speciellt då det ofta brådskar 

med beslut. Antalet empiriska 

studier är begränsat, och ett 

flertal gjordes för flera år sedan.  

Kundvalssystemet har även 

skapat nya roller, där den äldre 

förväntas uppträda som en kund 

på en marknad. Många äldre 

önskar att biståndshandläggaren 

hjälper till och guidar mer vid 

valet. Ett antal idéer och förslag 

sammanställdes tillsammans 

med de kriterier som 

respondenterna önskar få 

information om kunskap om vid 

val av utförare. 

10 Socialstyrelsen, 

Sverige, 2011 

Val inom hemtjänst 

och äldreboende – 

Fokusgrupper med 

äldre och anhöriga som 

valt utförare inom 

äldreomsorg 

Syftet var att få 

kunskap om äldres 

och anhörigas 

erfarenheter kring 

val av utförare 

inom 

äldreomsorgen. Hur 

upplevdes valet, 

vilken information 

hade man tillgång 

till och framförallt, 

vilken information 

skulle man behöva i 

samband med detta 

val? 

Fokusgruppsintervjuer i 

fem kommuner, två 

kommuner med äldre 

som valt hemtjänst och 

tre där de anhöriga bom 

bistått i valet av 

äldreboende. Urval av 

kommuner utifrån 

geografisk placering, 

antal invånare och som 

infört valfrihetssystemet.  

Sex telefonintervjuer 

hölls även med äldre som 

valt hemtjänst för att 

kompensera ett bortfall.    

Kvalitativ 

Frågeguide som stöd 

med teman och öppna 

frågor 

Fokusgrupperna 

varade i cirka 1 ½ 

timme, spelades in 

och transkriberades. 

Telefonintervjuerna 

varade i cirka trettio 

minuter.  

Samstämmighet råder mellan de 

uppgifter som äldregrupperna 

och anhöriggrupperna berättar. 

Båda grupperna anser att 

kundval är bra – men att det inte 

fungerar särskilt bra i praktiken. 

Kriterier som påverkar valet är 

rykten, information från bekanta 

samt geografisk närhet. 

Tidsbristen i samband med val 

av boende upplevdes som 

påtaglig hos anhöriggruppen. 

De önskade besöka boenden för 

att bilda sig en uppfattning, 

vilket är tidskrävande. Anhöriga 

17/25 Medel 
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Gällande äldreboende 

genomfördes samtliga i 

Stockholms län, då det är 

så få som infört valfrihet.  

Totalt 14 äldre och 13 

anhöriga har intervjuats.  

önskar få fram fler 

informationskriterier vid val av 

boende - vilket kan förklaras 

med att val av boende är mer 

komplicerat än hemtjänst. 

Behovet av information är stor i 

båda grupperna. Informationen 

önskas vara mer lättillgänglig, 

jämförbar, opartisk och aktuell. 

Delar som lyfts fram som 

önskad information är 

personaltäthet, kompetens. 

Uppgifter om företagets mål, 

verksamhet och ekonomi. 

Möjligheten att byta utförare 

upplevdes som en trygghet, 

även om det är mer komplicerat 

gällande äldreboende. Där 

mycket är beroende på 

platsbrist, vilket det ofta är på 

de mest populära boendena.  

11 Anderson, J., 

Sverige, 2009 

”JAG ÄR INTE 

MOGEN FÖR DET 

ÄNNU” En kvalitativ 

intervjustudie om 

äldres tankar kring att 

vara äldre och att flytta 

till äldreboende 

Syftet med studien 

var att belysa äldres 

uppfattningar om 

att vara äldre och 

deras syn på 

äldreboende. Vidare 

hur de ser på att 

själva bo på ett 

äldreboende och 

deras syn på att 

diskutera en 

framtida flytt till 

äldreboende med 

anhöriga eller 

vårdpersonal  

Semistrukturerade 

intervjuer med sex äldre 

över 75 år. Valdes utifrån 

eget kontaktnät. Samtliga 

boende i eget hem, ingen 

hjälp av hemtjänst. Två 

män och tre kvinnor. 

Orienterade i tid och 

rum.   

Kvalitativ 

Intervjuerna spelades 

in och 

transkriberades. 

Intervjuguide med 

öppna frågor.  Inga 

anteckningar under 

intervjun, vilka 

varade i 25-45 

minuter. Materialet 

kodades och 

presenterades som tre 

kategorier 

Resultatet visar att 

informanterna vill bo kvar 

hemma så länge de kan klara sig 

själva och vara självständiga. 

Hemmet upplevs som något 

speciellt och är en plats de inte 

gärna lämnar. Åldern är inte 

bara biologisk och kroppslig, 

utan sitter även i sinnet. 

Deltagarna som var mellan 79-

91 år kände sig inte gamla och 

ville inte vara gamla. De flesta 

hade inte funderat så mycket 

över framtiden och inte 

diskuterat om önskemål vid en 

eventuell flytt. Detta då de inte 

upplevde sig som så gamla. 

Trots att de inte diskuterat 

22/25 Medel 
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frågan – skulle samtliga 

informanter acceptera vad deras 

anhöriga beslutat. Ett par 

informanter hade diskuterat 

frågan med anhöriga om vart de 

skulle vilja bo den dagen de inte 

skulle klara sig själva. De hade 

även skrivit ner sina önskningar. 

De skulle se det som positivt att 

bli kontaktade vid 75 eller 80 

års ålder för att få information 

om äldreboende och hemtjänst.  

12 Tegeland, E., 

Sverige, 2007 

Information om 

kundval, en 

förutsättning för 

valfriheten?- en studie 

av hur tre kommuner 

arbetar med 

informationsspridning 

om kundval inom 

hemtjänsten 

Syftet var att 

analysera hur tre 

kommuner 

informerar de äldre 

i kommunen om 

kundval inom 

hemtjänsten.  

Strukturerade intervjuer 

med tre personer inom 

kommun – ansvarig för 

kundval.  

Dokumentanalys 

Dokument – protokoll 

från 

kommunfullmäktige, 

riktlinjer om utförande 

Kommun med 

kundvalssystem inom 

både service och 

omsorgsinsatser inom 

hemtjänst, max 5-7 

utförare 

Kvalitativ 

Ny institutionell 

organisationsteori 

Intervjuerna via 

telefon - spelades in 

och transkriberades 

Studien visar att kommunerna 

har ett passivt förhållningssätt 

till informationsarbetet gällande 

kundval. Informationen om 

kundval är till största del 

utformad ur ett 

marknadsperspektiv. 

Dokumenten förtydligar 

kvalitetskrav och förutsättningar 

för att bli godkänd som utförare. 

Information om vad kundvalet 

innebär för den äldre beskrivs 

enkom kortfattat. Kommunerna 

lägger mycket stort ansvar på 

biståndshandläggaren, att denne 

informerar den äldre i samband 

med biståndshandläggning. Hur 

informationen ska förmedlas är 

dock inte tydligt formulerat – 

enkom att de ska lämna över 

utförarbroschyren, informera 

om kundval och vara neutrala i 

sin presentation. Stor vikt ligger 

även på att den tryckta 

informationen gällande 

utförarna skall vara neutral, så 

att utförarna ska kunna 

17/25 Medel 
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konkurrera på samma villkor 

som verksamheterna i 

kommunens egen regi. 

Kommunerna fokuserar mer på 

marknaden, än på att tydliggöra 

kundvalssystemet för kunden.  

13        
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Bilaga 3 - Granskningsmall för kvalitetsbedömning för kvalitativa studier  
 

 

 FRÅGA JA NEJ 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterier relevanta?   
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterier relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien är genomförd?   
16 Anges när studien är genomförd?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlad?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
SUMMA    
                     
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: xx 

Kvalitet: låg/medel/hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. (2006) och 

Forsberg, C. & Wengström, Y.  (2008)  
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Bilaga 4 - Boenden som ingår i Stockholm stads valfrihetssystem för VOB   
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Bilaga 5 - Domslut från Förvaltningsrätten 2011 - Stockholms Län     
Samtliga ärenden hanterar överklagan gällande Särskilt Boende 

 

 Klagande  

Kön 

Klagande  

Födelseår 

Ombud  Motpart Ärende Domslut - 

förvaltningsrätten 

Skäl 

Klagande 

Skäl  

Kommun 

Skäl  

Förvaltningsrätt 

1 Kvinna 

Man 

1921 

1919 

Nej Sundbyberg 

Kommun  

Mål: 46464-10 

2011-01-25 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

beslut gällande 

avslag till vård- 

och 

omsorgsboende 

Avslår 

överklagan 

*Makarna fått en 

försämrad hälsa 

*Bor två trappor 

upp utan hiss – 

* Klarar ej av 

matlagning, 

städning, inköp – 

sonen handlar 

*Önskar tryggheten 

att veta att det finns 

personal i huset där 

de bor. 

*Behov av omsorg 

och trygghet kan 

tillgodoses i den 

egna bostaden 

genom 

individanpassade 

hemtjänstinsatser 

samt genom ett 

trygghetslarm 

och ledsagning 

 *Att bostaden 

saknar hiss är ingen 

faktor som 

kommunen tar 

hänsyn till i 

bedömningen av 

äldreboende. Det är 

upp till varje enskild 

person att se över sin 

boendeform för 

framtiden. Det 

kommunen kan bistå 

med är att 

bostadsanpassa den 

lägenhet som 

makarna i dag bor i. 

 

*Nuvarande boende 

inte anpassat efter 

makarnas behov 

*Makarnas behov av 

tillsyn, omvårdnad 

och vård är inte av 

sådan art eller 

omfattning att det 

inte kan tillgodoses 

genom 

hemtjänstinsatser, 

trygghetslarm, 

ledsagning och ett 

mer anpassat eget 

boende 

2 Kvinna 1927 Ja Ekerö Mål: 49181-10 Avslår *Klagande har *Klagande har *Ostridigt att 
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Kommun 2011-05-05 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § SoL 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

särskilt boende 

på Ekgården 

överklagan behov av dagliga 

promenader 

utomhus i en säker 

miljö, då hon 

annars blir orolig 

och rastlös.  

*Promenader är 

även bra för hennes 

diabetes. 

 *Det boende som 

kommunen erbjudit 

har ej inhägnat 

promenadstråk – 

och kan ej tydligt 

garantera dagliga 

promenader.  

*I  Socialstyrelsens 

Öppna jämförelser 

av vård och omsorg 

om äldre 2010, 

rankas Ekerö 

kommuns särskilda 

boenden på 223:e 

plats (av 292 

kommuner) när det 

gäller procenttal 

nöjda med 

möjligheten att få 

komma ut när de 

vill 

*Oro för 

kompetensnivån 

behov av permanent 

särskilt boende med 

heldygnsomsorg. 

*Klagandes behov 

kan tillgodoses på 

kommunens samtliga 

särskilda boenden. 

 

klagande har ett 

omvårdnadsbehov 

och är i behov av 

plats på särskilt 

boende för att klara 

sin livsföring och 

uppnå skälig 

levnadsnivå 

*Beviljats bistånd i 

form av särskilt 

boende med 

demensinriktning. 

*Den enskilde har 

inte någon 

ovillkorlig rätt att få 

en viss bestämd 

insats utan hänsyn 

måste även tas till 

vilka alternativa 

resurser som finns 

att tillgå vid valet av 

insats 

* Inget tyder på att 

den erbjudna 

insatsen i egen regi 

inte skulle svara mot 

klagandes behov. 
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och 

personaltätheten i 

det boende som 

hon erbjudits på, 

osäker att hennes 

trygghet kan säkras 

*Erbjuden 

avdelning är 

väsentligt större än 

övriga 

demensboenden i 

kommunen. 

3 Man 1931 Ja Stockholm 

Kommun 

(Enskede, 

Årsta, 

Vantör) 

Mål: 49161-10 

2011-09-22 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

svårt med minnet 

och går ibland ut 

mycket tunt klädd. 

* Klagande har 

behov av att ha 

människor runt 

omkring sig  

*God man, 

kontaktperson samt 

grannar anser att 

klagandes 

boendesituation är 

ohållbar, hans 

omdöme kan snart 

vare en fara för sig 

själv och andra. 

*Fastighetsägaren 

vill vräka honom. 

*Klagandes behov 

av hjälp kan 

tillgodoses via 

hemtjänstinsatser i 

hemmet 

*Klagande bor 

ensam i en 

tvårumslägenhet 

utan hiss 

*Är frånskild och 

har flera barn men 

har ingen kontakt 

med dem. 

* En granne hjälper 

till med allehanda  

*Har fått en god man 

*Har hjärtsvikt, 

kärlkramp, 

bröstsmärtor och 

lider av Korsakovs 

syndrom samt brist 

på B-12. Drabbades 

av hjärtinfarkt i 

december 

2009. Han uppvisar 
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även tilltagande 

minnesvårigheter. 

Han är mager 

och äter dåligt, 

varför han har gått 

ner i vikt. *Han 

behöver samvaro vid 

alla måltider. 

*Han röker och går 

utan hjälpmedel.  

*Saknar insikt om 

sitt 

medicinska tillstånd 

och behöver hjälp 

med samtliga 

hushållssysslor.  

*Han klarar själv sin 

personliga 

omvårdnad och går 

ut på egen hand. 

 *Framkommit att 

klagande tänt 

utomhusmarschaller 

inomhus, varpå 

fastighetsägaren har 

larmat 

trygghetsjouren 

*Förvaltningsrätten 

gör mot bakgrund av 

ovan bedömningen 

att 

klagande på grund 
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av sitt hälsotillstånd 

har stort behov av 

hjälp 

med måltider, 

hushållssysslor samt 

daglig samvaro och 

tillsyn. Det har dock 

framkommit att han i 

samband med 

ansökan om vård och 

omsorgsboende 

beviljats utökade 

hjälpinsatser i det 

egna hemmet, 

inklusive utökad 

samvaro. 

*Förvaltningsrätten 

bedömer således att 

klagandes behov 

tillgodoses genom 

nuvarande insatser 

och därmed för 

närvarande inte är i 

behov av vård och 

omsorgsboende 

för att tillförsäkras 

en skälig 

levnadsnivå 

4 Kvinna 1925 Nej Sundbyberg 

Kommun 

Mål: 46921-10 

2011-07-04 

 

Bistånd enligt 4 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

hjärtsvikt, 

njursvikt, KOL, 

kärlkramp samt nu 

*Klagandes behov 

av hjälp bedöms 

kunna tillgodoses av 

hemtjänstinsatser i 

*Utredningen visar 

att klagande har ett 

visst personligt 

omvårdnadsbehov 
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kap. 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

bistånd i form 

av äldreboende 

även Addisons 

sjukdom, det är 

därför livsviktigt 

att hon kommer 

under vård snabbt 

om hon får feber 

eller kräks. 

*Klagande lider 

även av lågt 

blodtryck. 

*Har efter avslag 

åter varit inlagd på 

KS för 

andningsbesvär –

ytterligare 

hjärtinfarkt 

konstaterad 

*Fått syrgas, 

känner sig trött, har 

svårt att äta och 

behålla maten 

*Klagande anser 

sig inte klara av att 

bo själv 

 

ordinärt boende samt 

dagvård med 

turbundna resor 

*Konstaterat  att 

personer 

som har Addisons 

sjukdom kan leva ett 

normalt liv med rätt 

medicinering 

*Klagande kan i 

dagsläget larma med 

sitt trygghetslarm 

om 

hon skulle vara i 

behov av vård på 

grund av feber eller 

kräkningar 

*Klagande bor i en 

bostadsrätt om tre 

rum och kök. 

 *Lägenheten har 

trånga dörrar vilket 

gör att klagande inte 

fritt kan använda sin 

rollator samt har 

svårt att gå in på sin 

toalett med 

anledning av en hög 

tröskel. 

*Har daglig kontakt 

med dottern, hon 

hjälper henne med 

genom sina fysiska 

sjukdomsbesvär 

*Det finns ingen 

medicinsk utredning 

som visar att de 

besvär hon lider av 

är av sådan 

omfattning att de 

motiverar särskilt 

boende.  

* Inte framkommit 

att klagande är så 

socialt isolerad att 

hon av det skälet har 

ett  undgängligt 

behov av särskilt 

boende. 

*Hennes behov av 

social samvaro torde 

kunna tillgodoses 

genom insatser i 

form av 

dagverksamhet 

*Klagande har vid 

hembesök pekat på 

brister i sitt 

nuvarande boende. 

Att hennes lägenhet 

är mindre lämplig 

för henne utgör 

emellertid inte i sig 

skäl för att bevilja 
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bl.a. dusch, inköp, 

matlagning och 

städning 

*Har sedan år 2007 

trygghetslarm 

i hemmet men har 

ingen annan hjälp 

från hemtjänsten. 

*Har färdtjänst. 

*Har hjärtsvikt, 

njursvikt, KOL,  

kärlkramp. 

*Blir lätt andfådd 

och påfrestad vid 

aktiviteter. 

*Har vid flera 

tillfällen fått stora 

svårigheter med 

andningen och 

behövt åka in till 

sjukhus akut 

*Har ont och svårt 

att röra sig efter en 

höftoperation 

2006 och har också 

ont i sina leder 

*Kan tillaga lättare 

måltider själv 

*Med viss möda 

klarar hon att klä på 

sig själv – har på 

grund av sina 

särskilt boende.  

*Klagande har blivit 

upplyst om 

möjligheten att 

ansöka om 

bostadsanpassning.  

*Det har inte 

framkommit några 

uppgifter som visar 

att klagande inte 

skulle kunna flytta 

till en lämpligare 

lägenhet 

*Klagandes behov 

kan tillgodoses 

genom hjälpinsatser 

från hemtjänsten i 

det egna hemmet och 

dagverksamhet 

tillsammans 

med anpassning av 

nuvarande lägenhet 

eller byte till en 

lämpligare. 

Klagande anses 

därmed inte vara i 

behov av särskilt 

boende 
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krämpor svårt att 

lyfta armarna för 

mycket 

 * Klagande vill inte 

ansöka om hjälp i 

hemmet för tillfället, 

då hon är tveksam 

till den bristande 

kontinuiteten hos 

hemtjänstpersonalen. 

*Erbjuden hjälp 

skulle vara tillräcklig 

för att klagande ska 

uppnå en skälig 

levnadsnivå. 

5 Kvinna 1932 Nej Botkyrka 

Kommun 

Mål: 46795-10 

2011-09-23 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

särskilt boende 

 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har en 

ovilja att 

kommunicera med 

omvärlden, hon vill 

inte ha telefon – 

och kan därmed 

inte ha 

trygghetslarm eller 

kalla på hjälp om 

något sker 

* Anhöriga har 

svårt att ta kontakt 

då hon saknar 

telefon 

*Klagande behöver 

fasta rutiner och 

tillgänglighet 

*Klagande har inga 

pågående insatser 

från kommunen 

*Är ensamboende 

och har en dotter 

som hon har 

regelbunden kontakt 

med 

*Har högt blodtryck, 

kronisk ryggvärk 

och medicinerar med 

värktabletter 

*Ingen diagnos har 

ställts 

*Enligt överläkare 

Marion Hanke vid 

Geriatriska kliniken, 

* Klagande har inga 

insatser från 

kommunen och har 

uttryckt att hon inte 

vill ha en telefon. På 

grund av det och 

med hänsyn till 

angiven orsak till 

hennes motvilja får 

det anses osäkert om 

en insats i form av 

trygghetslarm är 

möjlig.  

* Förvaltningsrätten 

ser inget behov av 

heldygnsvård i form 

av särskilt boende.  
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till personal dygnet 

runt 

*Har paranoida 

vanföreställningar, 

saknar 

sjukdomsinsikt och 

tar inte sin medicin 

* Vid utebliven  

medicinering blir 

hennes 

vanföreställningar 

värre och leder till 

situationer som hon 

inte klarar av att ta 

sig ur på egen 

hand. 

*Ett särskilt boende 

är den enda insats 

som kan ge henne 

en skälig 

levnadsnivå 

HS, har det 

framkommit 

att klagande har 

vaskulära 

förändringar i 

hjärnan som bidrar 

till ökad känslighet 

för framtida 

förvirringstillstånd 

och snabba växlingar 

i stämningsläge, 

psykomotorisk oro 

och ibland 

psykotiska symptom 

som medför att hon 

inte vill ta sin 

medicin 

* Har ramlat och 

hittats i Hagaparken. 

Hade då akut 

konfusionstillstånd  

*Har kroniska 

paranoida 

vanföreställningar 

*Genomgått ett 

kökstest och har 

klarat av att laga 

pannkakor själv. 

*Klarar sin 

personliga 

omvårdnad, men 

behöver tillsyn vid 

*Klagande bedöms 

få sina behov av 

omvårdnad, tillsyn, 

trygghet och 

säkerhet 

tillgodosedda i det 

egna hemmet med 

hjälp av kommunens 

hemtjänstinsatser 

och därmed 

tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå 
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dusch då hon är rädd 

för att ramla. 

*Förflyttar sig utan 

hjälpmedel och äter 

själv men behöver 

hjälp med att 

finfördela maten. 

6 Man 1920 Nej Stockholm 

Kommun 

(Norrmalm) 

Mål: 35414-10 

2011-02-09 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

service boende 

 

Avslår 

överklagan 

*Klagande önskar 

beviljas boende i 

servicehuset som 

ligger i samma 

byggnad som vård- 

och 

omsorgsboendet 

där hans hustru 

som han varit gift 

med i 64 år bor. De 

har blivit mycket 

beroende av 

varandra, och det är 

svårt för dem båda 

nu när de har 

tvingats att leva 

åtskilda. 

*Han besöker 

henne varje dag - 

men hans 90- 

åriga ben blir allt 

mer darriga och 

han gruvar sig 

varje dag för färden 

med buss, 

* Klagande är 

tillsammans med sin 

hustru beviljad 

hemtjänst i form av 

städning och tvätt 

samt trygghetslarm  

*Anser sig vara i 

fortsatt behov av 

detta nu när hans 

hustru flyttat till ett 

annat boende 

*Han bor i en 

fastighet med hiss 

*Han  uppger att han 

är mycket orolig 

inför 

framtiden nu när han 

bor ensam i 

makarnas lägenhet. 

* Han har 

åldersdiabetes, 

har tidigare haft 

hjärtinfarkt och han 

har även väldigt 

nedsatt hörsel 

*Av utredningen i 

målet framgår att 

klagande klarar av 

sin personliga 

omvårdnad på egen 

hand.  

*Utifrån individuella 

behov, har det 

bedömts att han inte 

har behov av särskilt 

boende för 

att tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. 

*Önskemålet att bo 

närmare sin hustru är 

en omständighet som 

kan beaktas, men  

Förvaltningsrätten 

finner att det inte är 

rätt att grunda ett 

beslut om   särskilt 

boende enbart 

på denna 

omständighet 
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tunnelbana och 

promenader 

däremellan. Hans 

knän viker sig 

ibland och han är 

rädd för att falla. 

 *Han har diabetes, 

haft en hjärtinfarkt 

och blodtrycksfall. 

 *Han är orolig för 

att drabbas igen,  

ensamhet känns 

därför ännu mer 

bekymmersam.  

*Det är inte 

städning, tvätt eller 

liknande hemtjänst 

som han i första 

hand behöver, utan 

att det han behöver 

är närheten till sin 

hustru.  

*Han ställer sig 

frågande till varför 

en myndighet vill 

skilja dem åt på 

deras ålderdom när 

det uppenbarligen 

finns möjlighet till 

en lösning. 

*Han har blivit 

nedstämd och 

upplever sig som 

mycket ensam 

* Han saknar sin fru 

mycket och besöker 

henne varje dag 

*Han tycker att det 

är väldigt 

påfrestande att 

endast nöja sig med 

de korta besöken 

som han gör på 

dagarna 

*Hans barn besöker 

honom ibland men 

han känner att de 

korta stunderna med 

sönerna inte hjälper 

mot ensamheten och 

saknaden efter sin 

hustru.  

*Han klarar av sin 

personliga 

omvårdnad på egen 

hand 

7 Kvinna 1924 Ja Stockholm 

Kommun 

Mål: 33437-10 

2011-01-28 

Avslår 

överklagan 

*Klagande önskar 

beviljas boende på 

*Klagandes 

omvårdnadsbehov 

*Förvaltningsrätten 

finner att 
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(Enskede, 

Årsta, 

Vantör) 

 

Bistånd i form 

av vård- och 

omsorgsboende 

enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

det  

Äldreboende där 

hennes make bor 

sedan 2008 

*Önskar komma 

dit, dels för egen 

del, dels för att 

träffa sin make 

*Hon är väldigt 

trött och orkar inte 

besöka maken 

*Har endast träffat 

sin make 2 ggr 

2010 

*Lider av 

oregelbunden 

hjärtrytm, 

benskörhet, 

depression, 

hypertoni samt har 

haft stroke och 

lunginflammation 

*har blivit sämre 

och  orkar nästan 

ingenting – legat på 

sjukhus 

*Har fått utökad 

hjälp från 

hemtjänst. ,men 

känner att det inte 

är tillräckligt. Hon 

behöver mer hjälp. 

kan tillgodoses i den 

egna bostaden i form 

av hemtjänstinsatser 

och trygghetslarm.  

*Klagande 

beviljades insatser 

avseende mat, dusch, 

tvätt m.m. beräknade 

till 57,5 timmar per 

månad 

*Klagande har 

behövt uppsöka 

sjukhus 

med anledning av 

hjärtinfarkt och 

lunginflammation  

*Hon klarar sin 

dagliga personliga 

omvårdnad med 

hygien, på och 

avklädning etc.  

*Hon har hjälp en 

gång per vecka med 

dusch. 

*Är sedan tidigare 

beviljad daglig hjälp 

med leverans och 

servering av matlåda 

och serviceinsatser. 

*Bedömning, efter 

kontakt med 

hemtjänstutförare, 

utredningen inte ger 

stöd för att Klagande 

för närvarande har 

ett sådant 

omfattande 

vårdbehov som 

krävs för att hon ska 

vara berättigad till 

bistånd i form av 

särskilt boende. 

*Vad hon anfört 

i förvaltningsrätten 

föranleder ingen 

annan bedömning 
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 är att klagandes 

hemsituation är 

densamma som 

innan 

sjukhusvistelsen. 

*Kvällspatrullen har 

rapporterat att 

klagande ej vill ha 

kvällsbesök längre. 

*Då klagande inte 

har samma 

sjukdomsproblemati

k 

som sin make, skulle 

det ej vara möjligt 

för henne att bo på 

samma avdelning 

som sin make, då 

hon ej har ett 

omfattande behov av 

personlig omvårdnad 

under hela dygnet. 

8 Man 1929 Ja Österåkers 

kommun 

Mål: 22167-11 

2011-12-21 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

Avslår 

överklagan 

*Klagande önskar 

beviljas särskilt 

boende på 

Smedbygården, 

önskar ej det 

boende som drivs 

av kommunen  

*Kommunens skäl 

till att anvisa plats 

på annat boende än 

*Österåkers 

kommuns särskilda 

boende har en 

lämplig utemiljö 

med möjlighet till 

utevistelse, 

promenader och 

utflykter.  

*Klagande har 

nedsatt 

*Av utredningen 

framgår att klagande 

är i behov 

särskilt boende för 

att tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå.  

*Utredningen ger 

inte stöd för att hans 

vård och 

omsorgsbehov inte 
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avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

det som önskas av 

honom bygger på 

allmänna riktlinjer 

inom kommunen  

*Han kan få 

mycket god vård på 

Smedbygården, 

vilket även skulle 

kunna 

åstadkommas på 

det av kommunen 

erbjudna boendet. 

*Han ifrågasätter 

hur den erbjudna 

vården fullt ut kan 

anpassas till hans 

behov av närhet till 

natur och 

stimulerande 

omgivning 

orienteringsförmåga 

och skulle enligt 

nämndens 

bedömning 

förmodligen 

trivas lika bra på 

Enebacken som på 

Smedbygården.  

*Han har även gått 

på dagverksamhet i 

närhet av Enebacken 

och kommer 

förmodligen 

att känna sig trygg i 

den miljön som han 

har vistats i tidigare. 

*Det finns 

lägenheter på 

bottenplan på 

Enebacken vilket 

skulle tillgodose 

hans behov av 

uteplats. 

kan tillgodoses 

genom den beviljade 

insatsen i 

form av boende på 

kommunens 

särskilda boende 

med 

demensinriktning 

 

 

9 Man 1937 Ja Sollentuna 

kommun 

Mål: 22104-11 

2011-11-21 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

Avslår 

överklagan 

*Klagande skriver 

genom god man 

*Klagande har ett 

alkoholmissbruk, 

en inneboende 

införskaffar 

alkohol åt honom 

*I gengäld får 

denna person bo 

*Först efter 

eventuell behandling 

kan man se hur 

klagandes behov ser 

ut 

*Bedömer att hans 

behov av vård, 

omsorg 

och tillsyn kan 

*Klagandes 

problematik har sitt 

ursprung i att hans 

inneboende 

tillhandahåller 

honom medel för 

missbruket. 

*Han har även haft 

svårt att behålla 



      

15 

 

avslag om 

omvårdnadsboe

nde 

hos honom. 

*Personen lever på 

klagandes pengar 

*God man har nu 

tagit hand om 

klagandes 

kontokort för att 

undvika att 

personen tömmer 

kontot 

*Klagande har 

kunnat säga att han 

inte vill att denna 

person ska bo ihop 

med honom, men 

han saknar kunskap 

om hur. 

*Han har under 

denna tid börjat få 

kontakt 

med sin dotter 

* För att han ska få 

ordning på sitt liv 

krävs ett boende 

där han kan få 

omsorg och mat tre 

gånger om dagen. 

Inga ”hemliga” 

besök från den så 

kallade kompisen. 

Dessa besök 

kommer att 

tillgodoses i ordinärt 

boende genom 

insatser som 

hemtjänst. 

*Klagande har 

tidigare fått LVM-

vård samt 

missbruksvård 

* Har 

hemtjänstinsatser 

*Klagande 

medicinerar för högt 

blodtryck, har 

skakningar i 

händerna sedan 

barndomen, lider av 

kaliumbrist och var i 

farozonen för gikt i 

foten.  

* Har ramlat flera 

gånger i hemmet - 

vill inte ha 

larm, då han säger 

att han inte har råd.  

*Vill flytta till en 

mindre lägenhet då 

han har lite pengar 

* Anser att det 

räcker med en 

matlåda om dagen de 

sista två veckorna i 

månaden 

kontrollen 

över sin ekonomi 

vilket i perioder har 

lett till brist på mat 

och medicin 

* Det har dock inte 

framkommit en 

sådan sjukdomsbild 

hos klagande som 

påvisar ett behov 

som inte kan 

tillgodoses i det egna 

hemmet genom 

hemtjänst samt 

genom behandling 

för hans missbruk 
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försvinna när det 

inte finns några 

pengar att få eller 

lägenhet att bo i 

*Det är hemskt att 

se en 

äldre man förfalla i 

misär mitt framför 

ögonen på oss. 

*Får hjälp av sin 

inneboende att 

handla mat och ta ut 

pengar 

*Inneboende 

har alkoholproblem 

*Medicin saknas 

ofta pga pengabrist 

*Hemtjänstpersonal 

har framfört 

klagomål 

om att de utsatts för  

sexuella 

anspelningar hos 

klagande – vilket 

han nekar till 

*Fick god man 

september 2011  

*Kan förflytta sig 

med rullator och 

vårdarbälte kortare 

sträckor och behöver 

rullstol vid längre 

förflyttningar. Hans 

balans är nedsatt. 

Kan sköta sin övre 

hygien med 

handräckning och 

behöver uppmuntran 

till 

egen aktivitet. Nedre 

hygien samt dusch 
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sköts av personal. 

Vid toalettbesök 

får han hjälp av 

personal, han kan 

använda flaska.  

*Dottern uppger att 

fadern är deprimerad 

och sagt att han 

önskar ta sitt liv 

*Kan tänka sig få 

vård för sitt 

missbruk 

10 Kvinna 1917 Nej Solna 

Kommun 

Mål: 21305-11 

2011-12-20 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har haft 

hemtjänst under tre 

olika perioder utan 

att detta gett henne 

en skälig 

levnadsnivå 

*Det var olika 

personer vid varje 

tillfälle och hon 

orkade inte 

instruera varje 

person 

*Upplevde det 

stressande att inte 

veta om 

hemtjänsten kom, 

när de kom och om 

det 

var rätt person som 

ringde på dörren -

*Klagande bor i en 

lägenhet om två rum 

och kök 

*Får bl.a hjälp med 

läkarbesök av 

systerdotter och 

grannar 

*Är mycket trött och 

måste vila ofta. Har 

problem med astma, 

hjärtsvikt och blir 

lätt andfådd. Haft 

hjärtinfarkt, har 

nedsatt syn samt 

besvär med ena foten 

*Orkar inte tänka på 

att laga mat och 

sköta hemmet 

*Sköter sin hygien 

men får hjälp med 

*Utredningen visar 

att Klagande 

behöver vård och 

omsorg på grund av 

sin situation. 

*Utredningen visar 

inte att hennes behov 

inte kan tillgodoses 

genom 

hemtjänstinsatser 

eller på annat sätt i 

det egna 

hemmet. 
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avsade sig därför 

vidare hjälp. 

*Har nu egen 

städhjälp *Klarar 

inte längre att lösa 

alla praktiska 

frågor kring eget 

boende  

*Orkar inte gå ut 

* Får hjälp av 

grannar och 

systerdotter 

med att få hem mat 

och medicin 

*Har känningar av 

en tidigare 

hjärtinfarkt, har 

yrsel och ständig 

huvudvärk. 

hårtvätt och 

hårläggning.  

*Har haft hemtjänst 

men har för 

närvarande 

endast 

trygghetslarm. 

*Bedöms vara i 

behov av 

hjälpinsatser 

och har erbjudits 

hemtjänstinsatser 

såsom hjälp vid 

dusch/hårtvätt, 

bäddning, tillredning 

av måltider, 

diskning, inköp, 

städning och tvätt 

11 Kvinna 1923 Nej Stockholm 

Kommun 

(Hässelby-

Vällingby) 

Mål: 20642-11 

2011-11-25 

 

Ansökan enligt 

2 a kap. 8 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Serviceboende 

Avslår 

överklagan 

* Har nedsatt 

synförmåga, 

försämrat 

hälsotillstånd och 

har en hög ålder 

*Den omvårdnad 

och trygghet hon 

behöver finns inte 

heller att tillgå i ett 

ordinärt boende 

*Hänsyn måste 

tas till hennes 

psykiska hälsa, 

*Klagande är för 

närvarande bosatt i 

Mariestad.  

*Av 2 a kap. 8 § SoL 

följer att hon vid en 

flytt till Stockholm 

är berättigad att söka 

bistånd i Stockholm 

under förutsättning 

att hon tillhör den i 

lagrummet 

uppräknade 

personkretsen, dvs. 

*Det framkommer 

inte i utredningen att 

klagande för 

närvarande har ett 

sådant varaktigt 

behov av omfattande 

vård- och 

omsorgsinsatser som 

krävs för att 

förutsättningarna 

i 2 a kap. 8 § SoL 

ska anses vara 

uppfyllda. 
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sociala situation 

och hennes egna 

önskemål. 

*Hon behöver bo 

närmare sina nära 

och kära i 

Stockholm, de kan 

inte ersättas av 

hemtjänsten. 

* På det sökta 

serviceboendet 

skulle hon få det 

sociala umgänget 

och den tillsyn och 

omvårdnad hon har 

behov av - det 

finns lediga 

lägenheter på 

serviceboendet 

* Ett avslag på 

hennes 

överklagande 

skulle försämra 

hennes 

hälsotillstånd 

ytterligare. 

att hon till följd av 

hög ålder, 

funktionsnedsättning 

eller allvarlig 

sjukdom har ett 

varaktigt behov av 

omfattande vård- 

eller 

omsorgsinsatser. 

* Hon bor ensam 

i en lägenhet om två 

rum och kök en 

trappa upp i ett 

hyreshus utan hiss  

*Hon kan inte utan 

hjälp ta sig ut från 

bostaden. *Hon har 

kraftigt 

nedsatt syn och vissa 

minnessvårigheter. 

Hon har artros i 

vänster höft och 

tårna vilket leder till 

begränsad rörlighet 

*Hon kan äta 

själv, sköta sin 

hygien samt på- och 

avklädning 

*Klagande är 

beviljad hemtjänst 

tre gånger per dag i 

sin hemkommun. 

 



      

20 

 

. 

12 Kvinna 1926 Nej Stockholm 

Kommun 

(Södermalm

) 

Mål: 20029-11 

2011-10-20 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

Alzheimers 

sjukdom, hon lider 

av yrsel och har 

ramlat flera gånger 

*Är orolig att det 

ska hända en 

olycka  

*Är orolig och 

vilsen i sin stora 

lägenhet -att bo 

själv ger henne 

ångest *Hon är 

vaken på nätterna 

för att inte missa 

samtalet från 

dagverksamheten 

*Ökad oro av att 

hela tiden sätta in 

mer hemtjänst 

eftersom hon inte 

kan koppla av när 

det hela tiden 

kommer personer 

in i hennes hem. 

*Hon behöver få ha 

ett rum där hon kan 

känna trygghet och 

närhet till personal 

och måltider. *Hon 

har ingen aptit, 

*Klagande har 

diagnosen 

Alzheimers - 

sjukdomen har gjort 

henne mycket osäker 

och otrygg.  

*Hon vill inte gå ut 

ensam eftersom hon 

inte längre känner 

sig bekant 

med närområdet - 

hon har vid ett par 

tillfällen gått vilse 

och fått hjälp 

hem. Hon har ramlat 

utomhus ett par 

tillfällen och slagit i 

knä och arm. 

*Hon har yrsel och 

nedsatt syn 

*Hon förflyttar sig 

utan gånghjälpmedel 

och sköter sin 

personliga hygien 

självständigt 

*Hon vill inte ta 

emot 

hjälp på morgonen 

på grund av rädslan 

för att lämna ut 

nycklar och bli 

*Förvaltningsrättens 

bedömer att 

klagande  förväntas 

få sina behov av 

tillsyn, trygghet och 

social samvaro 

tillgodosedda i och 

utanför det egna 

hemmet med hjälp 

av de insatser som 

kommunen kan 

erbjuda vid eventuell 

ansökan. Det 

framgår därför inte 

av utredningen i 

målet att klagande 

för närvarande är i 

behov av särskilt 

boende för att uppnå 

skälig levnadsnivå. 
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upplever det 

stressande med 

olika personer vid 

måltidssammanhan

g.  

*Det är vars och 

ens rätt att få 

stanna så länge 

man kan och vill i 

sin bostad, men det 

är 

också vars och ens 

rätt att få säga att 

det är dags att flytta 

till omsorgsboende. 

*Hon försöker att 

inte vara till besvär 

och att inte klaga 

men sorg är tungt 

att bära i ensamhet 

*Hon mottog 

avslagsbeskedet 

med en känsla av 

uppgivenhet och att 

inte bli tagen på 

allvar. 

skrämd av okända 

människor i hemmet. 

*Har 

hemtjänstinsatser sen 

tidigare 

*Har dagverksamhet 

tre dagar per vecka, 

promenader två 

gånger i veckan, 

inköp med sällskap 

en gång per 

vecka, städning och 

tvätt varannan vecka 

samt fönsterputs en 

gång per år. 

*Får även hjälp av 

sin dotter 

*Hon bor i en 

lägenhet 

med tre rum och kök 

två trappor ner från 

entréplan – orolig 

över att vara ensam 

på våningen 

*Upplever inte att 

utökad hemtjänst 

eller dagverksamhet 

skulle hjälpa henne 

känna sig 

mindre ensam och 

otrygg då hon inte 

vill lämna ut 
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nycklarna till 

hemtjänsten och då 

hon inte orkar gå fler 

dagar på 

dagverksamhet 

13 Kvinna 1939 Ja Stockholm 

Kommun 
(Kungsholmen) 

Mål: 19489-11 

2011-11-09 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

& 

omsorgsboende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

demens och ett 

ökat 

omvårdnadsbehov 

då  

hennes sjukdom 

har förvärrats 

*Har lämnat sitt 

boende 

under natten. Hon 

behöver vård som 

hennes nuvarande 

boende inte kan 

erbjuda 

* Det skulle 

underlätta 

kontakten med 

släktingar och 

vänner om hon 

fick bo på ett 

särskilt boende i 

Stockholm 

* Hon tappar bort 

saker i hemmet 

*Hon lägger 

kylvaror i 

rumstemperatur 

*Klagande bor på 

serviceboende har 

svårigheter med att 

sköta mathållning, 

egen personlig 

omvårdnad 

och skötsel av 

hushållet på grund 

av minnesproblem - 

har inte insatser för 

att få hjälp med detta 

idag 

* Får hjälp med 

inköp, klädvård, 

ledsagarservice, 

social samvaro en 

gång per vecka och 

tvätt en gång 

per vecka 

*Hade tidigare 

beviljade 

promenader men 

dessa 

har avslutats 

* På äldreboendet 

finns det daglig 

verksamhet. *Hon är 

*Klagande behöver 

vård och omsorg på 

grund av sin 

situation 

*Utredningen visar 

inte att hennes behov 

inte skulle kunna 

tillgodoses genom 

utökade 

hemtjänstinsatser 

eller på annat sätt i 

det egna hemmet 

*Klagande har 

därmed inte rätt till 

bistånd i form av 

särskilt boende. 
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*Hon klarar inte av 

att tvätta 

* Hon har inte 

tillräcklig 

möjlighet att få ett 

värdigt liv. 

ofta ensam men 

upplever inte det 

* Hon är social och 

pratar ofta med 

personalen 

*Hon trivs med att 

sköta sitt hem och att 

planera 

dagarna på egen 

hand.  *Hon går med 

rollator *2005 

konstaterades 

kognitiva besvär. 

Hon upplever inte 

själv att hon har 

något problem med 

minnet. 

*Har problem med 

sin mathållning. 

14 Man  1923 Ja Stockholm 

Kommun 

(Norrmalm) 

Mål: 19019-11 

2011-10-11 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

dåliga syn vilket 

gör att han inte kan 

läsa och vid 

förtäring måsta han 

alltid ha stark 

belysning för att 

över huvud taget 

kunna se tallriken 

och maten 

*Han har haft tre 

mindre stroke 

vilket gör att 

*Klagande har 

opererat 

kroppspulsådern, har 

funktionsnedsättning 

i form av syn- och 

hörselnedsättning 

gör det svårare för 

honom att 

kommunicera med 

sin omgivning vilket 

i sin tur kan leda till 

isolering 

* Har ett begränsat 

*Klagande förväntas 

få sina behov av 

tillsyn, trygghet och 

social samvaro 

tillgodosedda i och 

utanför det egna 

hemmet med hjälp 

av de av kommunen 

erbjudna insatserna 

* Det framgår inte 

av utredningen att 

klagande för 

närvarande är i 
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hans balans är dålig 

*Han hör dåligt, 

har också svårt för 

att minnas ord 

och därmed svårt 

att uttrycka sig 

*Anser inte att 

nämnden har följt 

bestämmelserna 

i 5 kap. 4 – 5 §§ 

socialtjänstlagen -

den person som 

genomförde 

utredningen var 

vikarie och hade 

inte heller så stor 

erfarenhet av den 

här typen av 

utredningar. 

socialt nätverk och 

uppger att han 

känner sig 

ensam och isolerad 

*Klagande har 

informerats om 

verksamheter i form 

av 

träffpunkter för äldre 

och om möjligheten 

att ansöka om 

ledsagning för att 

komma ut 

*Hans behov av en 

trygg boendemiljö 

och av att bryta 

isolering 

kan således i första 

hand tillgodoses med 

andra insatser som 

exempelvis 

trygghetslarm, 

ledsagarservice och 

tillgång till 

träffpunkt för äldre 

*Har inga insatser 

sen tidigare  

behov av särskilt 

boende för att uppnå 

en skälig 

levnadsnivå. 

15 Kvinna 1932 Nej Solna 

Kommun 

Mål: 17891-11 

2011-10-19 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har 

svårt att fungera i 

hemmet - känner 

oro och ångest 

dygnet runt när hon 

*Klagande är 

initiativlös och 

känner sig ensam 

och isolerad i 

hemmet. *Bor ensam 

*Klagande behöver 

vård och omsorg på 

grund av sin sociala 

situation 

* Det har inte 
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boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

 

bor hemma. 

*Blir 

handlingsförlamad 

av att vara ensam 

*Vid ett flertal 

tillfällen har hon 

behövt söka vård 

på grund av detta 

*Hon är isolerad 

och kan inte leva 

ett självständigt liv 

*Minnet har blivit 

sämre och hon har 

svårt att förflytta 

sig 

*Hennes 

funktionsnedsättnin

g har försämrats 

*Hemtjänsten kan 

inte erbjuda stöd 

dygnet runt – har ej 

tackat nej till hjälp 

i lägenhet om tre 

rum och kök.  

*Har depression och 

berättar att hon 

behöver människor 

omkring sig för att 

fungera. 

*Hon äter och 

dricker inte 

ordentligt eftersom 

hon inte tar sig för 

att laga mat och på 

grund av att hon är 

trött och orkeslös 

*Hennes minne har 

blivit sämre på grund 

av små 

hjärnblödningar 

*Klarar att byta 

kläder, hygien och 

förflyttningar 

*Går med hjälp av 

rollator 

kommit fram att 

hennes behov inte 

skulle kunna 

tillgodoses genom 

utökade 

hemtjänstinsatser, 

insatser från 

sjukvården eller på 

annat sätt i det egna 

hemmet - hon har 

därmed inte rätt till 

bistånd i form av 

särskilt boende 

16 Man 1931 Nej Stockholm 

Kommun 

(Södermalm

) 

Mål: 14994-11 

2011-08-04 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Avslår 

överklagan 

 

 

Klagande 

överklagar 

domen till 

Kammarrätten 

 

*Klagandes hälsa 

har blivit mycket 

sämre de senaste 

sex månaderna - 

har påbörjat en 

behandling mot en 

allvarlig sjukdom. 

*Är trött på grund 

av hans många 

*Klagandes ansökan 

handlar snarare om 

bostadsfrågor och 

utgör inte skäl att 

bevilja en 

servicehuslägenhet. 

Hans behov bedöms 

kunna 

tillgodoses genom 

*Klagande har ett 

behov av anpassad 

bostad 

och ett behov av 

omsorg på grund av 

sin situation. *Det 

har dock inte 

kommit fram att 

hans behov inte 
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Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Beslut 

Kammarrätten 

meddelar inte 

prövningstillstån

d. 

Förvaltningsrätt

ens 

avgörande står 

därför fast. 

andra sjukdomar 

och medicinering. 

*Behöver 

serviceboende med 

medicinsk 

personal; det skulle 

vara en 

stor trygghet för 

honom och hans 

hustru 

*Han och hustrun 

önskar en 

servicebostad 

med balkong och 

matsal, vilket 

kommer att göra 

deras vardag 

både trygg och 

social. *Bostaden 

är inte 

handikappanpassad 

och går inte att 

bygga om. *Ramlat 

flera ggr då han har 

dålig balans 

*Går inte att 

komma in i 

badrummet med 

rollator. 

*Utökad hemtjänst 

hjälper inte 

*Hans hustru är 

Stockholms stads 

bostadsförmedling.  

*Hans behov av 

vård, omsorg och 

tillsyn bedöms 

kunna tillgodoses i 

egen 

bostad med 

hemtjänstinsatser i 

form av 

hemvårdsbidrag 

samt hjälp med 

tyngre uppgifter i 

hemmet 

*Om frun inte skulle 

orka med finns det 

möjlighet att utöka 

hemtjänsten i form 

av hjälp med 

personlig 

omvårdnad, tillsyn 

samt stöd.  

skulle kunna 

tillgodoses genom 

bostadsförmedling 

respektive genom 

hemtjänstsinsatser 

eller på annat sätt i 

det egna hemmet.  

*Klagande har 

därmed inte rätt till 

bistånd i form av 

särskilt boende. 
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hans hemvårdare, 

vilket är ett 

heltidsarbete. Hon 

är inte heller helt 

frisk 

men ”kämpar på” 

med hjälp av 

hemtjänststädning 

17 Kvinna 1923 Nej Stockholm 

Kommun 

(Hägersten-

Lilljeholme

n) 

Mål: 14918-11 

2011-10-20 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

korttidsboende 

eller vård- och 

omsorgsboende 

Avslår 

överklagan 

*Är ensamstående 

och har dålig 

kroppslig hälsa 

*Inlagd på KS ett 

antal ggr - vid ett 

tillfälle blev hon 

hemskickad 

klockan två på 

natten utan 

information till 

anhöriga. *Har 

kraftig 

lungsjukdom 

(KOL), en 

elakartad tumör på 

huvudskalpen, högt 

blodtryck, 

återkommande 

lunginflammation, 

dövhet på ena örat, 

kraftig 

yrsel, virus på 

balansnerven och 

hudtorrhet. 

*Klagande har 

regelbunden kontakt 

med sin dotter med 

familj och ett 

barnbarn med fru 

*Hon bor fyra 

trappor upp - finns 

hiss samt elektrisk 

dörröppnare 

*Har tvättmaskin 

och har hittills klarat 

att tvätta själv 

*Har KOL och har 

tappat mycket vikt; 

nu väger hon 32 kilo. 

*Saknar hörsel på 

vänster öra, har 

nedsatt balans och 

går försiktigt. 

*Ramlat i hemmet 

och skadat huvudet, 

kotorna 

och armbågen 

*Har successivt 

*Klagande har 

visserligen tämligen 

omfattande 

hälsoproblem och en 

känsla av otrygghet i 

sitt nuvarande 

boende 

men att hon trots 

detta kan sköta sina 

aktiviteter i det 

dagliga livet ganska 

självständigt och 

bl.a. med hjälp av 

den utökade 

hemtjänst hon nu har 

beviljats 

*Det har inte 

framkommit att hon 

skulle lida av t.ex. 

social isolering 

*Enligt 

förvaltningsrättens 

mening framstår 

hennes situation inte 
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*På grund av 

balansproblemen 

har hon ramlat på 

toaletten eller ur 

sängen och inte 

orkat ta sig tillbaka 

flera ggr 

*När det brann i 

huset bredvid 

kunde det ha blivit 

farligt för henne på 

grund av att hon 

hör dåligt 

 

blivit sämre – skrits 

in på KS för 

intorkning, nedsatt 

aptit och 

lunginflammation 

*Känner sig orolig 

för 

att vara hemma - 

tycker inte hon 

klarar sig 

*Har trygghetslarm 

och en förstärkt 

telefonsignal. 

*Hennes behov av 

hemtjänst har ökat – 

i samband med 

avslaget på vård- & 

omsorgsboende 

beviljas hon utökad 

hemtjänst till sex 

gånger per dag 

som sådan 

att det för 

närvarande kan 

anses nödvändigt 

med ett särskilt 

boende för att 

hon ska kunna anses 

uppnå en skälig 

levnadsnivå 

18 Kvinna 1923 Ja Huddinge 

Kommun 

Mål: 14903-11  

2011-09-23 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Avslår 

överklagan 

*Klagande bor i 

egen lägenhet och 

klarar 

sig till nöds på 

egen hand. *Lider 

av en del 

sjukdomar, och tar 

sig 

fram med käpp 

inomhus och med 

en rullator utomhus 

*Klagande känner 

sig ensam och saknar 

sin son som bor i 

Huddinge.  

*Har inte 

framkommit att hon 

är så socialt isolerad 

att hon av det skälet 

är berättigad till ett 

särskilt boende. 

*Hennes behov av 

*Läkarintyg visar att 

klagande bl.a. har 

benskörhet, 

blodbrist, artros och 

ryggvärk 

*Hon klarar 

emellertid, trots sina 

besvär, sin dagliga 

omvårdnad och 

hygien helt 

självständig. 
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Särskilt boende *Inköpen gör hon 

oftast själv, genom 

att åka buss till 

affären, när ryggen 

tillåter och hon 

orkar – får ibland 

hjälp av 80-årig 

väninna 

*Har inga anhöriga 

kvar i Borlänge. 

Barn och barnbarn 

samt några vänner 

finns i Huddinge 

och dess närhet 

*Hon har ett 

mycket ensamt liv 

och orkar inte delta 

i några aktiviteter 

utanför hemmet. 

*Fått revbensbrott 

då hon föll 

handlöst baklänges 

i en bromsande 

buss – kan nu inte 

använda käpp 

inomhus 

*Ett känslomässigt 

välmående 

och omvårdnad kan 

ibland betyda lika 

mycket som hjälp 

med de dagliga 

socialt umgänge 

torde kunna 

tillgodoses genom 

insatser i form av 

dagverksamhet och 

hemtjänstinsatser 

*Behöver endast 

hjälp med 

städning, tvätt och 

att handla mat. 

*Förvaltningsrätten 

finner att detta 

hjälpbehov 

kan tillgodoses 

genom 

hemtjänstinsatser 
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sysslorna  

19 Man 1916 Nej Sundbyberg 

Kommun 

Mål: 11307-11 

2011-10-06 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande lider av 

ljumskbråck som 

smärtar mycket 

men på grund av 

hans ålder vill 

läkarna inte operera 

*Han har svårt att 

låta hemtjänsten 

utföra sina 

uppgifter och 

försöker 

istället hinna med 

uppgifterna själv 

vilket leder till att 

han känner sig 

stressad - när han 

tidigare hade 

tillfälligt boende 

kunde han ta emot 

den hjälp som 

erbjöds honom 

 *Han vill även få 

möjlighet att ta del 

av den sociala 

kontakt som 

erbjuds vid ett 

äldreboende 

*För ca ett år sedan 

blev 

han utsatt för brott i 

hemmet vilket har 

*Klagande bor 

ensam i sin lägenhet 

*Är idag beviljad 

hemtjänst i form av 

måltidshjälp och 

måltidssällskap 

dagligen, städning 

och tvättning, 

promenader två 

gånger per vecka, 

ledsagning fem 

timmar per månad, 

trygghetslarm, samt 

social 

dagverksamhet två 

dagar per vecka. Den 

sociala 

dagverksamheten 

har dock ännu inte 

kommit i gång 

eftersom Erik 

Paulsson inte känt 

sig tillräckligt frisk 

*Har en son som 

besöker honom 

ungefär en 

gång per vecka och 

en syster som 

besöker honom 

regelbundet 

*Har genomfört en 

*Trots hög ålder är 

klagande 

förhållandevis 

Frisk 

*Det har inte 

framkommit att hans 

behov av fysisk 

omvårdnad skulle 

vara av sådan 

omfattning att det 

inte kan tillgodoses 

genom redan 

beviljade och 

möjligen utökade 

hemtjänstinsatser 

*Behovet av social 

stimulans bör 

emellertid kunna 

tillgodoses 

genom 

hemtjänstinsatser i 

form av social 

dagverksamhet och 

hembesök. 

*Att klagande har 

utsatts för brott i 

hemmet och känner 

en otrygghet, är 

förståeligt – den 

otrygghet han känner 

är inte sådan att han 
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gjort att han känner 

sig otrygg. *Han 

fyller 95 år i år och 

skulle vilja 

tillbringa sin tid där 

han kan få ta det 

lugnt och inte 

behöver tänka på 

vardagssysslor 

prostataoperation 

och vårdades 2010 

för en trolig 

hjärtinfarkt samt 

blodbrist 

*Lider av 

ljumskbråck 

vilket åsamkar 

honom smärta vid 

ansträngning. *Han 

har nedsatt hörsel 

och använder 

hörapparat men är i 

övrigt väsentligen 

frisk för sin ålder 

*Han har svårt att ta 

emot hemtjänstens 

hjälp och ofta själv 

redan 

utfört de sysslor han 

skulle fått hjälp med 

när hemtjänsten 

kommer vilket gör 

att han känner sig 

trött och stressad 

inför hemtjänstens 

besök. 

till följd därav 

inte kan bo kvar i sin 

bostad 

20 Kvinna 1921 Nej Stockholm 

Kommun 

(Södermalm

) 

Mål: 10066-11 

2011-11-17 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

Avslår 

överklagan 

*Klagande är gravt 

underviktig på 

grund av svälj- och 

tuggsvårigheter 

bl a pga dåliga 

* Klagande är 

ensamboende i en 

lägenhet i ett 

servicehus 

och har hemtjänst 

*Klagande har 

ryggbesvär, 

ledgångsreumatism 

samt sväljsvårigheter 

som medfört att hon 
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(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

tänder. 

*Hemtjänstpersona

len har varken 

utbildning eller 

resurser att laga 

konsistensanpassad 

näringsriktig mat. 

*Upplever 

isolering, då hon 

sedan tre år tillbaka 

är helt 

sängliggande och 

inte kunnat lämna 

sitt rum 

*Upplever att 

personalen har för 

bråttom och måste 

besvara 

telefonsamtal från 

andra vårdtagare 

när dom är hos 

henne - kvaliteten 

på den personliga 

vårdtiden och 

sällskapet blir 

naturligtvis 

lidande av detta. 

*De många olika 

vikarierna som 

förekommer, 

framför allt under 

helger, gör henne 

fem gånger per dygn 

med personlig 

omvårdnad och 

hjälp samt sällskap 

vid måltiderna.  

*Hon har kontakt 

med en 

arbetsterapeut som 

arbetar för att hon 

ska få bättre 

hjälpmedel som kan 

underlätta hennes 

situation och en 

samordnare vid 

servicehuset 

undersöker 

möjligheten för 

henne att få kontakt 

med en dietist för att 

underlätta 

mathållningen 

* Omvårdnadsbehov 

kan tillgodoses i 

servicehusboende 

med 

hemtjänstinsatser 

under de 

senaste tre åren gått 

ned drygt 20 kilo i 

vikt 

*Mathållningsproble

men kan tillgodoses 

genom andra insatser 

än särskilt 

boende, exempelvis 

genom 

dietistrådgivning och 

utökat 

måltidssällskap. 

*Beträffande övriga 

fysiska behov, 

bedöms även dessa 

kunna tillgodoses 

genom befintliga och 

utökade 

hemtjänstinsatser 

* Enligt 

förvaltningsrättens 

mening bör även 

problematiken kring 

känslan av isolering 

och ny personal 

kunna lösas genom 

utökade insatser 

samt genom en 

tydlig dialog 

vårdpersonalen 

emellan 
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mycket orolig och 

nevös eftersom hon 

gång på gång 

tvingas försöka 

förklara sina behov 

för ny personal. 

*Målet att ge henne 

ökad trygghet 

uppnås inte. 

* Hon längtar efter 

att själv få sköta sin 

hygien eftersom 

hon under tre års 

tid inte kunnat 

duscha. 

*Varken de fysiska 

eller de psykologiska 

faktorerna som 

klagande åberopat 

utgör tillräckliga 

skäl för att bevilja 

henne särskilt 

boende 

 

21 Man 1929 Nej Huddinge 

Kommun 

Mål: 8931-11 

2011-10-12 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande har bott 

i sitt hus i hela sitt 

liv men känner sig 

inte längre trygg i 

sin bostad 

* Han har svårt att 

sova om nätterna 

och tar tabletter för 

att komma till ro 

* Han trivs väldigt 

bra med 

hemtjänstpersonale

n och tycker att de 

gör ett bra jobb 

*I bostaden finns 

brister som inte går 

att ändra på -han 

* Nämnden bestrider 

inte att klagandes 

behov har ökat 

*Betydande 

utökning av 

hemtjänst har 

förbättrat hans 

allmäntillstånd 

*Hans nu befintliga 

insatser visar att 

hans 

behov kan 

tillgodoses på annat 

sätt än genom 

särskilt boende 

* Han har även 

möjlighet att ansöka 

* Klagande har 

vårdats för 

förmaksflimmer. 

Han är opererad för 

vätska i lungorna 

som skulle 

tappas men 

operationen 

misslyckades och det 

uppstod en blödning. 

Idag har han dränage 

i lungan för att 

tömma den på vätska 

och blod 

* Utredningen visar 

att trots hög ålder är 

han förhållandevis 



      

34 

 

har svårt att ta sig 

till duschen som 

ligger i 

källarvåningen som 

nås via en brant 

betongtrappa som 

är farlig för honom 

*Han har under 

vintern svårt att ta 

sig ut till 

färdtjänsten - 

vilket gör att han 

blir sittande ensam 

framför teven och 

känner sig 

ledsen 

* I vintras ramlade 

han och blev 

liggande i en 

snödriva utan 

möjlighet 

att ta sig upp. 

Utomhus fungerade 

inte 

trygghetslarmet - 

efter 20 –25 

minuter lyckades 

han hasa sig 

baklänges in i 

källaren. Han var 

svårt 

medtagen efter 

om ytterligare 

bistånd för sina 

omvårdnads- 

och servicebehov 

samt om 

dagverksamhet för 

sina sociala behov 

frisk - det har inte 

framkommit att hans 

behov av fysisk 

omvårdnad 

skulle vara av sådan 

omfattning att det 

inte kan tillgodoses 

genom 

redan beviljade och 

möjligen utökade 

hemtjänstinsatser 

*Hans sociala behov 

bör kunna 

tillgodoses med 

utökade insatser 

genom att han 

exempelvis får 

ledsagning till och 

från färdtjänsten för 

att ta sig till 

dagverksamhet 

alternativt genom 

hembesök. 
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detta 

*Hans oro inför sin 

situation har 

förvärrats 

22 Kvinna 1921 Nej Stockholm 

Kommun 

(Hägersten) 

Mål: 7078-11 

2011-10-12 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

Avslår 

överklagan 

 

 

Klagande 

överklagar 

domen till 

Kammarrätten 

 

Beslut 

Kammarrätten 

meddelar inte 

prövningstillstån

d. 

Förvaltningsrätt

ens 

avgörande står 

därför fast. 

*Klagande har 

under många år fått 

hjälp av sina barn – 

men deras situation 

har förändrats 

*Hon har den 

senaste tiden blivit 

mycket glömsk och 

förvirrad. 

* Har haft 

bekymmer 

med yrsel och 

balans som 

upprepade gånger 

har lett till 

fallskador och 

operationer 

*Påbörjad gråstarr 

och har kraftig 

hörselnedsättning 

trots hörselapparat 

*Hon känner sig 

inte trygg och får 

ofta panik på grund 

av sin kärlkramp 

som gör att hon 

ringer ett antal 

gånger i veckan, 

*Insatser utförs nu 

av hemtjänsten då 

ansökan inkommit 

och beviljats. 

*Sökanden har även 

beviljats 

trygghetslarm 

 

*Klagande har ett 

hjälpbehov i sin 

dagliga livsföring.  

*Mot bakgrund av 

att hon tidigare inte 

har haft hjälp av 

hemtjänsten då detta 

har skötts av 

anhöriga är 

denna insats inte 

ännu uttömd.  

*Förvaltningsrätten 

finner att behovet av 

omvårdnad, trygghet 

och social stimulans 

för närvarande kan 

tillgodoses i hennes 

nuvarande bostad. 

Hon får därmed 

anses vara 

tillförsäkrad en 

skälig levnadsnivå 

genom av nämnden 

redan beviljade 

insatser 
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sent på natten till 

sina barn som 

ibland måste 

komma och lugna 

henne 

*Hon äter inte mat 

om det inte är en 

”persisk rätt” –

varför barnen ofta 

måste laga mat till 

henne 

*Hon behöver hjälp 

av sin dotter med 

dusch och viss 

personlig hygien 

och kan inte tänka 

sig få hjälp av en 

främmande person 

(än så länge) 

* En 90-åring med 

massor av 

sjukdomar, 

panikångest och 

språksvårigheter 

borde ha rätt till en 

särskild bostad 

*Hennes behov kan 

inte tillgodoses 

med sporadiska 

hjälpinsatser – 

varför hon önskar 

få komma till 
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Persikan. 

23 Man 1929 Nej Stockholm 

Kommun 
(Kungsholmen) 

Mål: 6823-11 

2011-10-12 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om vård- 

och 

omsorgsboende 

med hemtjänst 

Avslår 

överklagan 

*Klagandes 

hälsotillstånd  talar 

för sig själv 

* Hans behov av ett 

tryggt/bekvämt 

servicehusboende 

är mycket stort och 

angeläget eftersom 

hemtjänsten inte 

fungerar som den 

ska 

* Det är helt 

oacceptabelt att få 

frukost kl. 11.00 

och lunch vid 16-

tiden. Han betalar 

för tjänsten och får 

ändå laga sina egna 

måltider 

* Han förstår inte 

heller varför denna 

hemtjänsten 

valdes över hans 

huvud av hans f.d. 

biståndshandläggar

e. Att få välja 

hemtjänst är en 

rättighet. Han avser 

så snart som 

möjligt att byta 

hemtjänstföretag. 

*Enligt 

journalanteckningar 

Har klagande fått 

information om  

kundvalsmodellen 

så fort han 

demonstrerat sitt 

missnöje med sitt val 

av hemtjänst. Dock 

avböjer han 

eventuellt byte av 

hemtjänst och han 

uppger att det nu 

fungerar bättre 

* Har sedan tidigare 

beviljats daglig hjälp 

med matlagning och 

hjälp med 

serviceinsatser 

såsom städ, 

fönsterputs, inköp 

och hjälp med 

dusch samt 

trygghetslarm 

* Behovet kan 

tillgodoses i ordinärt 

boende med 

hemtjänst 

* Klagande är 

beviljad hemtjänst i 

form av daglig hjälp 

med matlagning 

samt sällskap vid 

måltider tre 

gånger om dagen 

och hjälp med dusch 

samt serviceinsatser 

såsom städ, 

fönsterputs, inköp 

två gånger i veckan, 

ärenden och 

promenad en gång 

per 

vecka samt 

trygghetslarm. * Han 

ansöker om vård- 

och omsorgsboende 

på 

servicehus på grund 

av att han känner sig 

ensam samt att han 

anser att hemtjänsten 

inte fungerar som 

den ska. 

*Förvaltningsrätten 

finner dock att 

behovet av 

omvårdnad, trygghet 

och social stimulans 



      

38 

 

*Att även få välja 

vart han önskar bo 

bör vara en 

rättighet, särskilt 

med 

tanke på hans 

hälsotillstånd/ålder 

och stora behov. 

kan tillgodoses i 

hans nuvarande 

bostad. Han får 

därmed anses vara 

tillförsäkrad en 

skälig levnadsnivå 

genom av redan 

beviljade insatser. 

24 Kvinna  1932 Nej Stockholm 

Kommun 

(Skarpnäck) 

Mål: 6338-11 

2011-09-22 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

serviceboende 

Avslår 

överklagan 

*Klagandes sambo 

är blind och hon 

har själv 

höftproblem, 

benskörhet samt 

problem i vänster 

axel. Hon kan röra 

armen men inte 

lyfta den 

* Hon har inte råd 

att betala för all 

hjälp som hon 

behöver från 

hemtjänst – anser 

att hon behöver 

hjälp med att 

komma till ett 

trygghetsboende 

alt. seniorboende. 

 

* Klagande bor 

tillsammans med sin 

make i en modern 

bostad med hiss och 

balkong, med 300 

meter till centrum. 

Bodde tidigare 

i villa men 

beviljades 

servicehuslägenhet  

*Har flyttat mellan 

servicehus då de inte 

har trivts 

*Står i kö till 

trygghetsboende 

* Känner sig inte 

trygg eller får den 

hjälp som hon 

behöver 

*Vill ha en bostad 

där hon och hennes 

make kan klara sig 

själva med närhet till 

restaurang och 

* Förvaltningsrätten 

gör  bedömningen att 

Klagande har ett 

förhållandevis stort 

hjälpbehov vad avser 

personlig 

omvårdnad, inköp 

samt tvätthjälp.  

*Hon får omfattande 

insatser från 

hemtjänst dagligen 

som täcker behov av 

personlig 

omvårdnad, hjälp i 

hemmet samt tillsyn. 

*Behovet av 

ledsagning i 

samband med inköp 

och 

besök på sjukhus 

tillgodoses av både 

hemtjänst och 

väntjänst. *Hon får 

tvätthjälp av en 
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aktiviteter. 

*Har ramlat ca.4-5 

ggr 

* Har 

andningsvårigheter 

till följd av KOL 

* Har även ont i 

höger bröst samt 

bältros, besväras av 

en knöl på ryggen, 

benskörhet samt 

röker.  

*Opererats för en 

lårbensfraktur efter 

ett fall i hemmet – 

även fått en 

axelfraktur. 

* Hennes KOL har 

försämrats efter att 

hon fått morfin och 

smärtstillande. 

* Har använt rullstol 

men klarar numera 

att gå med rullator 

inne och ute. 

* Omvårdnadsbehov 

kan tillgodoses i 

ordinärt 

boende med de 

insatser som hon har 

från hemtjänsten 

granne. 

*Makens hjälpbehov 

är inte föremål för 

prövning 

*Bedömningen är att 

klagande för 

närvarande inte är i 

behov av särskilt 

boende i form av 

plats i servicehus för 

att tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå i 

socialtjänstlagens 

mening, utan hennes 

behov bör kunna 

tillgodoses genom 

redan beviljade 

hjälpinsatser i det 

egna hemmet 

25 Kvinna 1922 Ja Nacka Mål: 5408-11 Avslår * Klagande har * För särskilt boende *Klagande var 
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Kommun 2011-09-01 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

överklagan inte varit utanför 

sin lägenhet på fyra 

år 

*Hon har varken 

duschat eller badat 

på två år 

*Hon kommer inte 

ihåg någon från 

hemtjänsten, 

varken vid namn 

eller till utseende 

*Vid flertal gånger 

har mat på spisen 

stått i timtal, 

varvid kastrull efter 

kastrull vidbränds -

orsakar bramdrisk 

och skada såväl för 

henne själv som för 

övriga i byggnaden 

*Har trillat ur sin 

säng flera ggr och 

har påtagliga 

yrselproblem 

*Hennes 

livssituation är fara 

för hennes egen 

hälsa 

och liv 

ska ett behov av 

dygnet runt omsorg 

finnas – vilket inte 

förekommer. 

*Omvårdnadsbehove

t 

kan tillgodoses i den 

egna bostaden 

genom hemtjänst 

 

beviljad hemtjänst 

2007-2008 – men 

valde att avsluta 

*Svärdottern städade 

och handlade under 

denna period 

*Beviljades åter 

2010 – framkom då 

att hon inte varit ute 

på flera år 

*Har dålig matlust, 

tycker ej om att äta 

ensam 

* Kontinuerligt 

tackat nej till 

insatser, har uppgett 

att hon klarar det 

som behövs själv 

* Hon upplever det 

som störande 

moment att 

hemtjänsten ringer 

på dörren dagligen – 

släpper inte 

hemtjänst, utan ber 

dem gå och låta 

henne vara 

* Hemtjänsten ännu 

inte  påbörjat 

insatsen ”inköp” då 

betalningsmedel inte 

varit disponibelt 
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* Det framgår inte 

av utredningen att 

klagande för 

närvarande är i 

behov av särskilt 

boende för att uppnå 

en skälig 

levnadsnivå 

26 Kvinna 1925 Ja Stockholm 

Kommun 

(Hässelby-

Vällingby) 

Mål: 4577-11 

2011-05-05 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Servicehuslägen

het 

Avslår 

överklagan 

*Klagande bor 

ensam i sin 

lägenhet på 

markplan 

*Hon har protes i 

höger knä, har 

lungemboli, 

tinnitus, Menieres 

sjukdom, yrsel, 

nedsatt hörsel, 

dålig balans och 

tungt att andas. 

*Hon känner sig 

ofta trött och får 

ångest och 

panikkänslor vid 

yrsel och 

andningssvårighete

r 

*Hon äter 

mediciner på grund 

av risk för 

blodpropp och högt 

Blodtryck -

* Klagandes behov 

av 

servicehuslägenhet 

kan tillgodoses i 

ordinärt boende med 

t.ex. 

hemtjänstinsatser i 

form av hjälp flera 

gånger 

om dagen med 

mathållningen, 

trygghetsringning på 

dag, kväll och 

nattetid, 

följeslagare till olika 

aktiviteter i 

verksamheter så som 

växthuset, 

friskvårdscentrum 

samt promenader 

 

*Klagandes fastighet 

är 

handikappanpassad 

och har hiss 

*Hon har besvär 

med ryggen, högt 

blodtryck, tinnitus 

och 

hörselnedsättning 

*Hon har Meniers 

sjukdom vilket 

medför att hon har 

yrsel och dålig 

balans 

*Hon har diagnosen 

panikångest och blir 

orolig och får panik 

av sin ensamhet 

* Hon har 

lungemboli och 

tungt att andas. Hon 

har grön starr i höger 

öga och har blivit 

opererad för grå starr 
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medicineringen gör 

att henne 

illamående 

*Dottern hjälper 

henne med 

städning, alla inköp 

samt matlagning 

*Tanken att ha 

olika personer 

springande hemma 

känns obehaglig 

*Hon vill bo i en 

servicelägenhet för 

att hon känner sig 

rädd och otrygg 

bl.a. på grund av 

sin tilltagande 

fysiska svaghet 

* Hon mår sämre 

psykiskt än fysiskt 

och hennes största 

trygghet är hennes 

hund 

*Tanken på att 

fortsätta bo i 

lägenheten gör 

henne ledsen och 

förtvivlad 

*Hennes önskan är 

att erbjudas en 

servicelägenhet i 

Skolörten och inte 

i båda ögonen 

*Hon har åderbråck 

i benen och berättar 

att hon har börjat 

tappa känseln i höger 

ben 

*Klagande har inga 

hjälpinsatser 

beviljade av 

stadsdelsnämnden - 

hon har tidigare haft 

hemhjälp som hon 

sedan sade upp.  

*Hon har privat 

städning och får 

hjälp av sina barn 

med praktiska 

hemsysslor 

* Inte visat att 

hennes behov för 

närvarande inte kan 

tillgodoses genom de 

insatser som 

stadsdelsnämnden 

beskriver i sitt 

beslut. 
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diverse 

hemtjänster. Hon 

vill inte bli 

”tvingad” att bo 

kvar i sin ensamhet 

27 Kvinna 1923 Ja Stockholm 

Kommun 

(Östermalm

) 

Mål: 4416-11 

2011-09-20 

 

Bistånd i form 

av särskilt 

boende enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Klagande lider 

svårt av sina 

psykiska besvär 

*Hon är mycket 

ensam och det 

löses inte av de två 

besök från 

hemtjänsten som 

hon har  

*Hon har daglig 

telefonkontakt med 

vänner, söner och 

ett barnbarn. 

*Ensamheten gör 

att hon mår 

psykiskt dåligt. 

*Hennes svåra 

minnessvårigheter 

gör att hon kan 

glömma viktiga 

mediciner, muntlig 

information och 

ibland 

familjemedlemmar 

eller 

familjerelationer 

*Hennes psykiska 

*Klagandes 

omvårdnadsbehov 

är varken tillräckligt 

omfattande eller 

tillräckligt varaktigt 

för att hon ska 

beviljas plats 

* Hennes 

omvårdnadsbehov 

bedöms kunna 

tillgodoses i 

hemmet med tidigare 

beviljade insatser i 

form av hemtjänst 

och trygghetslarm 

samt möjligheten att 

ansöka om utökade 

hjälpinsatser 

*Klagande har ingen 

demensdiagnos men 

en 

lindrig kognitiv 

störning har 

konstaterats 

*Hon vill inte ha 

kontakt med 

äldrepsykiatrin 

* Av utredningen 

framgår att klagande 

behöver omsorg på 

grund av sin 

Situation 

* Det har dock inte 

kommit fram att 

hennes behov inte 

skulle kunna 

tillgodoses genom 

hemtjänstsinsatser 

eller på annat sätt i 

det egna hemmet - 

hon har därmed inte 

rätt till bistånd i 

form av särskilt 

boende. 
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besvär har gjort att 

hon har sagt att hon 

inte vågar 

vara ensam 

*De senaste 

månaderna har hon 

konsekvent saknat 

aptit och äter mest 

för att 

hon vet att hon 

borde -familj 

upplever att hon 

inte äter 

* Hon har lämnat 

spisen påslagen och 

lämnat lägenheten - 

har även bränt mat 

på spisen 

*Har besöka en 

psykiatrisk 

akutmottagning 

*Läkaren anser att 

hon av medicinska 

skäl bör få ett 

lämpligt 

äldreboende 

* Hennes problem 

med oro har 

förbättrats något 

efter medicinering 

*Hon har själv sagt 

till 

biståndshandläggare

n 

att hon inte behöver 

särskilt boende 

28 Kvinna 1924 Nej Huddinge 

Kommun 

Mål: 4163-11 

2011-07-22 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

Avslår 

överklagan 

 

 

Klagande 

överklagar 

*Klagande önskar 

komma till 

Rosendalsgården, 

där hennes yngre 

syster bor. Hon och 

hennes syster har 

*Klagandes behov 

kan tillgodoses på 

annat 

sätt genom boende 

på 

demensgruppboende. 

* Klagande har ett 

ostridigt  

omvårdnadsbehov 

och är i behov av 

plats på särskilt 

boende för att klara 
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SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

på Tallgården 

eller 

Rosendalsgårde

n 

domen till 

Kammarrätten 

 

Beslut 

Kammarrätten 

avskriver målet, 

då klagande 

beviljats 

äldreboende 

genom åren varit 

mycket nära 

varandra och skulle 

vilja få tillbringa de 

sista 

åren tillsammans 

 

*Hon har en 

demensdiagnos men 

är i början av denna 

och behöver ett 

boende där hon kan 

känna sig trygg och 

där det finns 

personal omkring 

henne som hon kan 

tala 

med 

* Hon klarar sin 

personliga 

omvårdnad själv 

men behöver hjälp 

och stöd med alla 

hushållssysslor 

* Hennes oro och 

ständiga ringande till 

anhöriga, som 

hon själv inte minns 

efteråt, är ett 

symtom på 

demenssjukdomen.  

*Vilken boendeform 

som passar bäst är 

svårt att bedöma. I 

dagsläget 

torde ålderdomshem 

fungera bäst men 

beroende på hennes 

demensutveckling 

sin livsföring och 

uppnå skälig 

levnadsnivå i den 

mening som avses i 

SoL. 

* Hennes behov av 

bistånd kan således 

inte tillgodoses på 

annat sätt än att hon 

beviljas särskilt 

boende -  och har 

erbjudits bistånd i 

form av särskilt 

boende med 

demensinriktning 

som bedömts 

motsvara hennes 

behov 

* Den enskilde har 

ingen rätt att välja på 

vilket sätt biståndet 

utformas, så länge 

biståndsbehovet är 

tillgodosett 
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kan detta komma att 

ändras. Hur snabbt 

demensutvecklingen 

går kan man inte 

veta. 

* En flytt kan både 

fördröja och 

påskynda demensen 

*På sikt är ett 

demensboende det 

mest adekvata. Där 

finns personal som 

har kompetens att ta 

hand om 

demenssjuka. 

De boendes behov 

varierar och måste 

anpassas till varje 

individs olika behov. 

Tanken med beslutet 

är att undvika en 

ytterligare flytt när 

demensutvecklingen 

har kommit längre. 

29 Man 1932 Nej Upplands-

Bro 

Kommun 

Mål: 3597-11 

2011-09-22 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL 

 

Överklagar 

Avslår 

överklagan 

* Klagande har 

synproblem och 

kommer att 

opereras på S:t 

Eriks sjukhus, då 

han inte får ner 

trycket i vänster 

öga. När denna 

*Klagande har i 

huvudsak inte har ett 

varaktigt behov 

av omfattande vård- 

och omsorgsinsatser 

* Han vill ha ökad 

social gemenskap -

har en bekant som 

*Förvaltningsrätten 

finner inget som ger 

stöd för att 

klagandes hälsa eller 

sociala situation 

sviktar i 

en sådan grad att han 

har ett varaktigt 
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avslag om 

Särskilt boende 

operation 

stabiliserats, ska 

även höger öga 

opereras 

* Han bor ensam i 

radhus och har 

problem med att gå 

i trappan till 

övervåningen. 

*Trygghetslarm vet 

han av erfarenhet 

att det inte 

fungerar. 

*Lider av yrsel och 

balansproblem 

*Har grönstarr och 

gråstarr  

bor på ett servicehus 

i Kungsängen. 

*Känner sig otrygg 

hemma på grund av 

en 

granne som 

uppträder störande. 

behov av omfattande 

vård- eller 

omsorgsinsatser 

för att tillgodose 

behov av personlig 

omvårdnad, tillsyn, 

skydd och sjukvård 

enligt 2 a kap. 8 § 

SoL. 

 

30 Man 1944 Nej Stockholm 

Kommun 

(Skarpnäck) 

Mål: 3373-11 

2011-05-30 

 

Bistånd enligt 4 

kap. 1 § 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Servicehusboen

de 

Avslår 

överklagan 

 

 

Klagande 

överklagar 

domen till 

Kammarrätten 

 

Beslut 

Kammarrätten 

meddelar inte 

prövningstillstån

d. 

Förvaltningsrätt

*Klagande har 

Crohns sjukdom 

som han 

medicinerar för 

*Stomin på magen, 

skött den själv i 

alla år för att han 

varit tvungen till 

det, men nu orkar 

han inte längre 

*Har epilepsi som 

han medicinerar 

för. Han får 

återkommande 

anfall/ 

*Klagandes behov 

av vård- och omsorg 

kan tillgodoses i 

nuvarande bostad 

med 

trygghetslarm och 

hemtjänstinsatser. 

Med trygghetslarmet 

kan han vid behov 

komma i kontakt 

med 

sjukvårdspersonal 

*Klagande kan även 

få 

utökad hemtjänst i 

*Klagande har flera 

allvarliga sjukdomar 

*Är beviljad 

trygghetslarm. 

*Blev sämre efter en 

sjukhusvistelse 

med 

tarmvredsoperation 

och 

lunginflammation 

*Innan operationen 

har han gått långa 

promenader och 

klarat sin personliga 

omvårdnad i stort 
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ens 

avgörande står 

därför fast. 

känningar vilket 

medför att han 

ramlar och får 

minnesförluster. Är 

det 

illa och han inte 

vaknar till så kan 

han inte larma. Sist 

när han larmade så 

hittade personalen 

honom under 

diskbänken i köket. 

Han var så dålig 

när 

han kom till akuten 

att läkarna inte 

kunde ställa en 

framtida prognos 

om 

hur han skulle klara 

de närmsta 

dagarna. Låg i 

respirator på IVA i 

sju 

dagar 

*Opererats för 

tarmvred. 

Operationen fick 

avbrytas på grund 

av att hans värden 

blev sämre 

*Haft 

form av 

tillsynsbesök för att 

öka tryggheten i 

hemmet 

sett själv 

*Kan beviljas utökad 

hemtjänst i form av 

tillsynsbesök i avsikt 

att öka tryggheten i 

hemmet. 

*Mot bakgrund av 

detta beaktande, kan 

det tänkas att 

klagandes problem 

är övergående art 

*Förvaltningsrätten 

finner inte att 

klagandes behov av 

trygghet, hjälp och 

stöd inte kan 

tillgodoses genom 

ökad hemtjänst i 

hemmet för att han 

ska uppnå en skälig 

levnadsnivå 
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lunginflammation. 

*Genomfört  två 

stora 

tarmoperationer på 

grund av tarmvred 

som påföljd av 

sjukdomen. Nu 

använder han en 

korsett för att hålla 

brocket i schack 

efter ett misslyckat 

hopsytt 

operationssår. 

Korsetten är svår 

att ta på  

*Haft två stora 

hjärnblödningar - 

fått nedsatt syn på 

båda ögonen och 

har tunnelseende 

*Går med hjälp av 

en vit käpp och har 

dålig balans. *Har 

ofta huvudvärk och 

läckande blodkärl. 

Han får inte lyfta 

mer än ett 

mjölkpaket för att 

undvika fler 

blödningar, och 

inte heller 

anstränga sig eller 
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gå i trappor 

*Är rädd för att 

ramla och inte 

kunna meddela sig 

*Vill känna 

trygghet som han 

inte har idag. 

*Önskar få social 

kontakt med 

sjukvårdspersonal 

och boendehjälp  

31 Man 1944 Nej Stockholm 

Kommun 
(Kungsholmen) 

Mål: 1044-11 

2011-04-15 

 

Bistånd enligt 

socialtjänstlagen 

(2001:453) – 

SoL 

 

Överklagar 

avslag om 

Särskilt boende 

Avslår 

överklagan 

*Hänsyn har inte 

tagits till att hans 

övergripande 

behov av vård och 

omsorg inte går att 

tillgodose på ett 

tillfredsställande 

sätt i hans 

hemmiljö 

*Klagandes behov 

kan tillgodoses med 

hemtjänst/boendestö

d i hemmet och 

genom 

dagverksamhet. 

*KIagande har 

haft ett 

alkoholmissbruk 

sedan många år 

tillbaka - fått en 

neurologisk 

skada på grund av 

detta 

*Nyligen ådragit sig 

en fotledsfraktur och 

förflyttar sig i 

dagsläget med käpp 

* Har sedan tidigare 

en ostadig gång 

*Klarar till största 

delen sin personliga 

omvårdnad själv 

men är i behov av 

stöd vid dusch 

*Döttrarna uppger 

att han är nedstämd 
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samt oroliga för hans 

mathållning 

* Han uppger själv 

att han är mycket 

ensam i sin lägenhet 

och vill flytta till ett 

servicehus där det 

finns närhet till 

aktivitetslokaler och 

personal 

*Förvaltningsrätten 

gör bedömningen att 

hans fysiska, 

psykiska 

omvårdnadsbehov 

inte ger skäl till 

boende med personal 

dygnet runt. 
 

 

 

 


