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Sammanfattning 
Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna ansvarat över sina äldre medborgares hälsa och 

omsorg. Kommunerna har en ganska stor frihet att forma sin verksamhet efter egna 

förutsättningar. Trenden de senaste decennierna har resulterat i att kommunerna utformat 

skriftliga riktlinjer som fungerar som en form av styrdokument för biståndshandläggarna.  

     En annan trend verkar tyda på att kommunerna influerats av att driva sina verksamheter i 

New Public Management-anda, där kodord som bland annat valfrihet, kundvård och avtal 

råder. Kommunerna har även blivit marknadsstyrda där ekonomitänk och resursåtgärder 

speglar en del av den kommunala äldreomsorgens vardag. 

     Det kommunala självstyret har resulterat i varierande biståndsbeslut mellan kommunerna 

och senare forskning har även visat att kommunerna, det senaste decenniet, blivit mindre 

generösa beträffande bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende. 

      Syftet med denna uppsats har varit att skapa en ökad kunskap om hur olika kommunala 

riktlinjer beträffande biståndsbedömning för särskilt boende/vård- och omsorgsboende för 

äldre människor är utformade för att förstå vad dessa kan ha för betydelse för äldre 

människors rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL, 4 kap. § 1). Utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys har tjugo olika kommunala riktlinjer granskats. En slutsats av studien är dels 

att riktlinjerna mycket väl kan vara underliggande faktorer för kommunernas möjlighet att 

styra resursåtgången inom äldreomsorgen. Men resultatet efter att ha granskat riktlinjerna, är 

även att användandet av dessa snarare främjar en rättsosäker bedömning, än bejakandet av en 

individuell behovsbedömning av den äldre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1	  

1.1 Problemformulering .................................................................................................................... 1	  
1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2	  
1.3 Frågeställning ............................................................................................................................... 3	  

2. Bakgrund ............................................................................................................................... 3	  
2.1 Ädelreformen ................................................................................................................................ 3	  
2.2 Det kommunala självstyret .......................................................................................................... 4	  
2.3 Kommunens ekonomi .................................................................................................................. 4	  
2.4 Vad är en kommunal riktlinje? .................................................................................................. 6	  
2.5 De särskilda boendena/vård- och omsorgsboendena ................................................................ 6	  

2.5.1 Vad skapar behovet? ............................................................................................................... 7	  
2.6 Processen att ansöka om bistånd ................................................................................................ 7	  

2.6.1 Biståndshandläggare ............................................................................................................... 7	  
2.6.2 Den äldre hjälpsökande ........................................................................................................... 8	  

2.7 Socialtjänstlagen (SoL) ................................................................................................................ 8	  

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 9	  

3.1 Kommunala variationer .............................................................................................................. 9	  
3.3 Legitimitet och marknadsinspirerat styre ............................................................................... 13	  
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning .................................................................................... 17	  

4. Metod och material ............................................................................................................ 17	  
4.1 Urval och tillvägagångssätt ....................................................................................................... 18	  
4.2 Bearbetning och analys av data ................................................................................................ 20	  
4.3 Litteratursökning ....................................................................................................................... 20	  
4.4 Etiska övervägande .................................................................................................................... 21	  
4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ............................................................................. 21	  

4.5.1 Validitet ................................................................................................................................ 21	  
4.5.2 Reliabilitet ............................................................................................................................. 22	  
4.5.3 Generaliserbarhet .................................................................................................................. 22	  

5. Teoretiska perspektiv ......................................................................................................... 22	  
5.1 Organisationen och den institutionella omvärlden ................................................................. 23	  
5.2 Gräsrotsbyråkrater .................................................................................................................... 26	  

5.2.1 Att konstruera en klient ......................................................................................................... 26	  

6. Resultat ................................................................................................................................ 28	  



  

6.1 Budskap ....................................................................................................................................... 28	  
6.1.1 Socialnämndens ansvar och helhetssyn ................................................................................ 29	  

6.2 Kvarboendeprincipen ................................................................................................................ 31	  
6.3 Kriterier ...................................................................................................................................... 31	  

6.3.1 Ska eller har möjlighet att beviljas ....................................................................................... 32	  
6.3.2 Krav på antal uppfyllda behovskriterier ............................................................................... 32	  
6.3.3 När alla insatser är bedömda som otillräckliga ..................................................................... 33	  
6.3.4 Stort och varaktigt omsorgsbehov ........................................................................................ 33	  
6.3.5 Upplevelse av oro eller otrygghet ......................................................................................... 34	  
6.3.6 Demenssjukdom eller psykisk ohälsa ................................................................................... 34	  
6.3.7 Medicinska behov ................................................................................................................. 35	  
6.3.8 Hög ålder ............................................................................................................................... 35	  

6.4 Sammanfattning ......................................................................................................................... 35	  

7. Analys .................................................................................................................................. 37	  
7.1 Legitimitet ................................................................................................................................... 37	  
7.2 Frånvaro av rättssäkerhet ......................................................................................................... 39	  

7.2.1 Rättighetsparagraf ................................................................................................................. 41	  

8. Slutsatser ............................................................................................................................. 42	  

9. Slutdiskussion ..................................................................................................................... 43	  
9.1 Förslag på vidare studier ........................................................................................................... 44	  

10. Referenser ......................................................................................................................... 45	  

11. Bilaga 1 .............................................................................................................................. 47	  

 

 



 

 1  

1. Inledning     
Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har kommunerna haft det samlade ansvaret för sina 

äldre kommuninvånares hälsa och omsorg. Syftet med reformen var att åstadkomma en 

helhetssyn på den äldre människans omsorgsbehov. Sociala och medicinska behov skulle 

tillgodoses på ett sammanhållet sätt (Regeringen, 2003).  

       Äldreomsorgen i Sverige styrs av bland annat socialtjänstlagen som är en så kallad 

ramlag, vilket innebär att varje kommun har stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter 

lokala förutsättningar och behov. I praktiken kan det innebära varierande behovsbedömningar 

och beslut kommunerna emellan. En av de väsentligaste principerna med socialtjänstlagen 

beträffande behovsbedömning är att den skall vara individuell och utgå från den enskilda 

individens unika förhållanden (Dunér & Nordström, 2005:14-15; Lindelöf & Rönnbäck, 

2007:52).  

      Sedan slutet av 1980-talet har den svenska välfärdens krav på bland annat effektivisering 

inneburit förändringar och nytänkande i välfärdssystemen (Feltenius, 2011:4). Även 

utvecklingen mot den ökade användningen av kommunala riktlinjer grundar sig på 

tillämpandet av marknadsstyrda insatser inom den offentliga sektorn (a.a. 2011:6) och med 

kommunernas olika konstruerade riktlinjer är det uppenbart att det kan finnas risk att äldre 

människor som bor i olika kommuner bedöms olika beträffande vård och omsorg.    

Socialstyrelsen (2009) påvisar ett fall där en äldre man bedömdes vara för frisk för permanent 

särskilt boende, enligt kommunens riktlinjer, trots att han led av psykosociala problem tog 

inte kommunens riktlinjer hänsyn till det. Frågan är hur mycket utrymme det finns för 

individuella behov när kommunerna blivit mer marknadsstyrda (Feltenius, 2011). 

       Utöver lagar, föreskrifter samt allmänna råd från Socialstyrelsen har många av Sveriges 

kommuner egna så kallade kommunala riktlinjer. Dessa riktlinjer arbetas fram inom en eller 

flera av kommunens nämnder. Riktlinjerna beslutas av kommunfullmäktige och blir således 

ett styrdokument som kompletterar och förtydligar övriga regelverk.  

 

1.1 Problemformulering 
Trydegård och Thorslund (2002) har studerat lokala variationer mellan Sveriges kommuner 

och menar att kommunernas autonomi i kombination med decentralisering leder till stora 

variationer mellan kommunerna (a.a. 2002:1). De påpekar även att de kommunala 

variationerna borde betraktas som ett definitivt hot mot de grundläggande principerna om 

jämlikhet och rättvisa i den svenska välfärden (a.a. 2002:7).  Huruvida kommunala variationer 

är önskvärda eller godtagbara är synnerligen en politisk fråga, men att villkoren att berättigas 
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stöd och hjälp skiljer sig åt, beroende på var i landet man bor är en av de främst vanligaste 

invändningarna mot ett omfattande kommunalt självstyre (Bergmark & Minas, 2007:235). 

      Vi lever längre och behovet av vård och omsorg ökar. Den offentliga vården har mer 

eller mindre blivit reserverad för de mest omsorgskrävande äldre, som ofta är ensamboende. 

Behovet av hjälp och stöd är omfattande och behövs i bland dygnet runt (Trydegård & 

Thorslund, 2002:6). Redan i dag är antalet platser i särskilda boenden/vård- och 

omsorgsboende otillräckliga (Regeringen, 2008) och flera forskare bedömer att så kommer 

det fortsätta de närmsta decennierna (Thorslund, 2013:297). 

       Rätten till vård och omsorg för äldre skall inte grunda sig på eller påverkas av 

bestämmelser från kommunala riktlinjer och vilken kommun den äldre tillhör. Rätten till vård 

och omsorg skall grunda sig på socialtjänstlagen och utgå bland annat från dess värdegrund 

som menar att: 
 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). 

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 5 kap. § 4, 2 stycket) ska Socialnämnden verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. När Socialnämnden bedömer behovet 

av ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende är det viktigt att tillämpa en helhetssyn på den 

enskildes livssituation, det vill säga att fysiska, psykiska och sociala faktorer skall beaktas 

(Socialtjänstförordningen, SoF, 2 kap. 2 §). 

       Det är därför väsentligt att öka kunskapen om hur olika kommunala riktlinjer i Sveriges 

kommuner är utformade, för att förstå hur behovsbedömningar och beslut riskerar att få olika 

utfall kommunerna emellan och därmed för de äldre behövande.  

 

1.2 Syfte  
Syftet är att öka kunskapen om hur olika kommunala riktlinjer beträffande 

biståndshandläggning angående behovskriterierna för särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende för äldre människor är utformade och för att förstå vad dessa kan ha för 

betydelse för äldre människors rätt till bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgboende, 

enligt socialtjänstlagen (SoL, 4 kap. 1 §).  
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1.3 Frågeställning 

• Hur är de kommunala riktlinjerna för särskilt boende/vård- och omsorgsboende 

utformade? 

• Vilka likheter/skillnader finns det mellan de olika riktlinjernas behovskriterier? 

• Vad kan behovskriterierna ha för betydelse för de äldre sökandes möjligheter till 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende? 

 

2. Bakgrund 
I denna del kommer jag beskriva bakgrunden till kommunens utökade ansvar gentemot den 

äldre medborgarens hälsa och välbefinnande genom att först kortfattat presentera 

Ädelreformen. Därefter följer en inblick om kommunens självstyre och lite om deras 

skyldigheter gentemot den äldre. Vidare beskrivs den kommunala äldreomsorgens ekonomi 

följt av en kort beskrivning om vad en kommunal riktlinje innebär. Sedan kommer en 

beskrivning om vad en särskild boendeform/vård- och omsorgsboende är samt hur processen 

för en ansökan om bistånd går till. Avslutningsvis kommer en presentation om 

socialtjänstlagen beträffande äldreomsorgen och betydelsen av en ramlagskonstruktion. 

      Detta för att läsaren skall få en väsentlig bakgrund i hur den kommunala äldreomsorgen 

beträffande biståndsansökan för särskilt boende- vård och omsorgsboende kan fungera. 

 

2.1 Ädelreformen 
Under 1990-talet fick kommunerna ett utökat ansvar för omsorg om äldre och 

funktionshindrade medborgare. Ansvaret innefattade till viss del även hälso- och 

sjukvårdsinsatser. De olika reformerna var Ädelreformen 1992, Handikappreformen 1994 och 

Psykiatrireformen 1995 (Regeringen, 2004). Ädelreformens främsta syfte var att skapa klara 

ansvarsförhållanden och ändamålsenliga organisatoriska förutsättningar för att utveckla vård 

och omsorg. Kommunernas skyldighet var att inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre medborgare samt att inrätta bostäder med särskild service för 

funktionshindrade. Kommunerna fick även befogenhet att överta ansvaret för hemsjukvård i 

ordinärt boende. Ansvaret för hemsjukvård kunde överlåtas från Landsting till kommun om 

dessa var överens, och om regeringen godtagit överenskommelsen. Landstinget skulle dock 

fortsätta ansvara för läkarinsatser (Regeringen, 2004). Förutom att inriktningen och 

vårdtyngden på de olika typerna av institutioner ändrats över tid har även benämningarna 

skiftat, exempelvis från särskilt boende till att numera heta vård- och omsorgsboende 
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(Thorslund, 2013:285). 

2.2 Det kommunala självstyret 
Kommunstyrelsen som utses av kommunfullmäktige leder och samordnar allt arbete inom 

kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Politiker arbetar i de olika nämnderna som 

exempelvis social-, kultur-, eller miljönämnd. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet 

inom kommunen. De förbereder ärenden som skall beslutas av fullmäktige och nämnderna 

genomför även de beslut som fattas i kommunfullmäktige. I praktiken är det tjänstemän som 

utför det dagliga arbetet i nämnderna som kan vara att bevilja byggnadslov, ekonomiskt 

bistånd eller att organisera äldreomsorgen (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

      Kommunernas bidrag från staten är i huvudsak generella och inte direkt ämnade till 

exempelvis äldreomsorgen. Trots att nationell politik utlovar prioriteringar av vård, skola och 

omsorg har kommunerna egenbestämmande rätt. Kommunerna har själva rätt att bestämma 

över äldreomsorgens omfattning och inriktning samt fastställa avgifter för service och vård 

(Thorslund, 2013:295).  

      Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap. 6 §) skall Socialnämnden vara väl insatt med 

levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet 

upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina 

insatser för äldre där samverkan med landsting och andra samhällsorgan och organisationer 

skall ingå. Socialnämndens hantering beträffande exempelvis en ansökan eller när nämnden 

får kännedom om en persons behov av stöd i livsföringen regleras genom bestämmelser om 

handläggning och dokumentation. Reglerna finns främst i förvaltningslagen, socialtjänstlagen 

och i vissa fall i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föreskrifter och 

allmänna råd från insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (Socialstyrelsen, 2013:47). 

      Om en person i form av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom med varaktigt 

behov av omfattande vård- och omsorgsbehov önskar flytta till en annan kommun måste 

inflyttningskommunen behandla ansökan som om personen bodde i kommunen (a.a. 

2004:53). 

 

2.3 Kommunens ekonomi  
Som tidigare nämnt har kommunerna möjlighet att avgöra omfattningen och inriktningen på 

omsorgen beroende på de lokala behoven De kommunala skillnaderna beträffande 

äldreomsorgens utbyggnad är omfattande vilket inte grundar sig i att de äldre människorna i 

de olika kommunerna skulle ha olika behov (Thorslund, 2013:294).  
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       Gemensamt för de allra flesta kommunerna är att täckningsgraden det vill säga andelen 

äldre som får äldreomsorg, vad gäller hemtjänst och särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende, har minskat sedan 1980-talet. Det finns stora skillnader beträffande 

täckningsgrader kommunerna mellan trots att utvecklingen gått åt samma håll. En del av 

förklaringen verkar vara att vissa kommuner minskat antalet boendeplatser och i stället satsat 

på en mer utbyggd hemtjänst. Några tydliga ekonomiska samband eller att behoven av 

omsorg och vård varierar mellan kommunerna finns inte. Däremot visar det sig att de 

kommuner som tidigare varit generösa beträffande omsorg fortfarande är det (Thorslund, 

2013:295).  

      I och med kommunernas övertagande av ansvaret över äldreomsorgen fick även 

kommunerna ett betalningsansvar till sjukvården för de äldre patienter som var 

färdigbehandlade (Edebalk, 2013:207).  

     Under senare år har kommunerna minskat på äldreboenden och i stället har de satsat på 

hemtjänst som vid höga omsorgsbehov är ett dyrt alternativ. På grund av många 

anhörigvårdare har den kommunala kostnaden för hemtjänst reducerats. Anhörigvårdaren är 

oftast en äldre maka eller make och det är en svår situation som ökat under senare år 

(Edebalk, 2013:207). Anhöriginsatser är ett viktigt komplement till äldreomsorgen vilket 

innebär att kommunens kostnader minskar när anhörighjälp ökar (a.a. 2013:209). 

      Kostnads- och effektivitetsfrågor inom äldreomsorgen har blivit alltmer aktuella. 

Verksamheten inom äldreomsorgen bör vara kostnadseffektiva men även hålla en godtagbar 

kvalitet. Edebalk (2013:208) menar att kommunen själv kan påverka ekonomin med bland 

annat verksamhetens platsantal och om verksamheten är fristående eller har samordnats med 

annan särskild boende-verksamhet i kommunen. Kostnaden inom särskilt boende utgörs till 

stor del av fasta kostnader på grund av att givna resurser är knutna till boendet (Edebalk, 

2013:208-209).  

      Kostnaden för den äldre när denne bor kvar hemma är mer rörlig vilket innebär att 

kostnaderna ökar när insatsbehoven ökar. Det innebär att äldre personer med förhållandevis 

god funktionsförmåga och därmed mindre behov av insatser är en lägre kostnad jämfört med 

de särskilda boendekostnaderna (Edebalk, 2013:209). 

     När insatsbehoven av hemtjänst utökas med dubbelbemanning och kvälls- och helgbesök 

tenderar kostnaden bli dyrare än motsvarande hjälp i särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende. Beaktar kommunen kostnadseffektivitet blir särskilt boendeformen 

kommunens främsta alternativ att erbjuda den hjälpbehövande (Edebalk, 2013:209). 
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2.4 Vad är en kommunal riktlinje? 
Som tidigare nämnt har Socialnämnden rätt att avgöra utredningens omfattning och vilket 

underlag som är nödvändigt för att kunna fatta ett beslut enligt socialtjänstlagen. En kommuns 

socialnämnd har därför rätt att fatta beslut om en riktlinje som säger att det inte ska utredas 

om behovet ska tillgodoses på annat sätt vid en specifik ansökan. Om ansökan exempelvis 

gäller hjälp med inköp, tvätt eller städning kan åldersfaktorn vara ett tillräckligt kriterium och 

får då gälla som en kommunal riktlinje i den individuella bedömningen (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007:69).  

       En kommunal riktlinje kan även formulera vad den anger som skälig levnadsnivå för den 

individuella biståndsprövningen. En sådan angivelse ger medborgaren en uppfattning om vad 

han eller hon minst kan förvänta sig. Det är dock viktigt att vara medveten om att det alltid är 

det individuella behovet som skall företrädas eftersom socialtjänstlagen går före de 

kommunala riktlinjerna (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:69).  

 

2.5 De särskilda boendena/vård- och omsorgsboendena 
Särskilt boende/vård- och omsorgsboende omfattar flera verksamheter med olika inriktningar 

och uppgifter även om det är en boendeform för personer som bor där permanent och behöver 

insatser i någon form dygnet runt (Regeringen, 2008:68). Med särskilda boendeformer menas 

servicehus, sjukhem, äldreboende och gruppboende. Trots att huvudinriktningen är att stärka 

den enskildes möjligheter att bo kvar hemma finns det förhållanden när en skälig levnadsnivå 

kan tillgodoses bättre i en särskild boendeform (SoL, 5 kap. 5 §).  

      Enligt SoL (5 kap. 5 §, 1 stycket) skall Socialnämnden verka för att äldre får goda 

bostäder och vid behov tillhandahålla stöd och hjälp i hemmet och annan lättillgänglig 

service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

människor som behöver särskilt stöd (SoL 5 kap. 5 §, 2 stycket). Den äldre ska så långt som 

möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service skall 

ges (SoL, 5 kap. 5 §, 3 stycket).  

      Socialnämnden ansvarar även för att äldre får goda bostäder och vid behov sociala 

serviceinsatser men det behöver inte betyda ett äldreboende med vårdpersonal dygnet runt 

(SoL, 5 kap. 5 §, 1 stycket). Nya former av boenden har utvecklats där själva verksamhetsidén 

är att den boende ska känna gemenskap och trygghet. Här är inte behovet av direkta 

vårdinsatser så stort. Olika former och inriktningar av äldreboende har utvecklats, exempelvis 

boende för demenssjuka.  
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2.5.1 Vad skapar behovet? 

Det finns olika faktorer som skapar behov av särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Det 

kan dels bero på behovet av gemenskap eller känsla av otrygghet eller rädsla i det egna 

hemmet. Dels skapas behovet av särskilt boende/vård- och omsorgsboende på grund av stora 

behov av omvårdnad och problem med orienteringen (Socialstyrelsen, 2011:10-11). 

Socialstyrelsen listar ytterligare några strukturella hinder som skapar behovet av särskilt 

boende/vård- och omsorgsboende: 
 

Brister i boendestödet, hemtjänstens och hemsjukvårdens organisation, behovsbedömning som inte tar 
hänsyn till individens alla behov, brister i tillgänglighet inom- och utomhus i det ordinarie 
bostadsbeståndet, bristande samverkan mellan huvudmän och bristande stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 
2011:11). 

 
2.6 Processen att ansöka om bistånd 

För att få rätt till bistånd måste antingen personen själv eller en ställföreträdare ansöka om 

hjälp. Därpå börjar en utredning där behoven kartläggs och prövas mot de kriterier som finns 

angivna i socialtjänstlagen och andra rättskällor. Processen avslutas med ett beslut (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007:1). En ansökan om bistånd i form av särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende sker utifrån (SoL, 4 kap. 1 §). Innan beslut om bostad i särskild boendeform 

genomförs en utredning enligt SoL (11 kap. 1 §). Utredningen skall sedan avslutas med ett 

beslut som meddelas den sökande. En person som inte själv kan tillgodose sina behov eller 

kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt (SoL 4 kap. 1 §, 1 stycket).  

      Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att biståndet 

ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL 

4 kap. 1 §, 3 stycket). Begreppet livsföring avser alla de behov som den enskilde kan ha för att 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå exempelvis bistånd i form av vård, behandling, hemtjänst, 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende för äldre och funktionshindrade med mera (SoL, 4 

kap. 1 §, 1-2 stycket). Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som beskriver den nivå på 

levnadsstandard och kvalitet som lagen garanterar. Skälig levnadsstandard är en ministandard 

vilken kommunen har rätt att överträda i enskilda fall (SoL 4 kap. 1 §, 3 stycket).  

 

2.6.1 Biståndshandläggare 

Utredningen görs och beslutet ges av en socialarbetare som förväntas ha den professionella 

kompetens för att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjälp ska vara. 

Denna handläggningsprocess är en form av myndighetsutövning vilken innefattar regler för 
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att garantera den enskildes rättssäkerhet. De socialarbetare som tilldelats denna uppgift i 

kommunerna saknar en enhetlig yrkesbeteckning men vanligast tituleras dem 

biståndsbedömare eller biståndshandläggare (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:1).  

 

2.6.2 Den äldre hjälpsökande  

Den hjälpsökande har rätt att mötas av en professionell biståndshandläggare där ansökan inte 

negligeras eller ifrågasätts. Den enskilde har även rätt att förvänta sig en individuell prövning 

där de egna behoven och den egna livssituationen lyfts fram och prövas mot lagstiftningens 

normer och syften och inte måste anpassas till modeller eller förutbestämda insatser (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007:15).  I en utredning beträffande Ett värdigt liv i äldreomsorgen, 

kritiserades äldreomsorgen för att ha fokuserat allt för ensidigt på medicinska och fysiska 

behov på bekostnad av de psykologiska, sociologiska och existentiella behoven. Kritiken 

riktar sig även mot kunskapsanvändandet och bedömandet om vad som gynnar välbefinnande 

och ett gott åldrande (Socialstyrelsen, 2013:13).  

2.7 Socialtjänstlagen (SoL)  
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med utrymme och frihet för kommunerna att 

utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Idén bakom denna 

lagkonstruktion är att lagens mål och intentioner ska styra hur verksamheten ska utformas i 

praktiken (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:51). Ramlagens utformning kan delas upp i två 

huvudkategorier. Den ena är att det är lagtekniskt svårt att forma lagtexten i detalj, den andra 

kan grunda sig i syftet att decentralisera beslutsfattandet. Fördelarna med ramlagar är att de 

inte behöver omarbetas på grund av förändrande omständigheter i omvärlden. Nackdelen är 

en begränsad möjlighet till kontroll och styrning av verksamheten (a.a. 2007:52). En av de 

viktigaste grunderna med socialtjänstlagen är att verksamheten ska ha en helhetssyn på 

individen och dennes behov. Detta kräver ett flexibelt arbetssätt.  En alltför detaljerad och 

preciserad lag skulle göra det omöjligt för handläggarna att handla flexibelt och ta hänsyn till 

individuella behov (a.a. 2007:52).  

      När Socialnämnden bedömer behovet av ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende är 

det viktigt att beakta en helhetssyn på den enskildes livssituation, det vill säga de psykiska, 

fysiska och sociala faktorerna (SoF, 2 kap. 2 §). Det är även väsentligt att ge den äldre 

möjlighet att påverka när och hur biståndet skall genomföras. Även vid behovsbedömningen 

är det viktigt att beakta den äldres synpunkter. Den äldres möjlighet att påverka 

genomförandet av biståndet bör finnas oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt 
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boende/vård- och omsorgsboende (SoF, 2 kap. 2 §).  

      Det finns inget lagligt utrymme för kommunerna att avstå skyldigheten att tillgodose den 

enskildes rätt till bistånd om behov föreligger. Däremot saknas förarbeten eller kommentarer i 

lagen om vad som ska avses med behov (Thorslund, 2013:296).  

       Ramlagskonstruktionen ger samtidigt lokala politiker stort utrymme att forma 

socialpolitiken och ett stort handlingsutrymme till handläggarna att göra professionella 

bedömningar i enskilda fall. Därmed förväntas politiker och professionella ha det största 

inflytandet och makt över hur lagen skall tillämpas (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:52). 

Socialtjänstlagen innefattar skyldigheter för myndigheterna som att till viss del tillhandahålla 

medborgarna service och hjälp. Samtidigt utlovar lagen specifika rättigheter för enskilda 

medborgare (a.a. 2007:52).  

       I socialtjänstlagen är den enskildes rättigheter vagt preciserade vilket enligt lagstiftaren 

hör samman med att behoven är individuella. Dessa behov kan därför enbart bedömas utifrån 

individens unika situation samt de lokala förutsättningarna. Detta gör det omöjligt att kunna 

förutsäga vilka behov som skulle kunna ge rätt till bistånd eller i vilka situationer den enskilde 

till och med skulle kunna kräva bistånd. Lagstiftaren hänvisar istället till kommunerna och 

deras socialtjänst som genom sin professionella kunskap förväntas kunna bedöma behovet av 

bistånd och val av insats. Det rättighetskriterium Socialtjänsten däremot uppfyller är den 

enskildes möjlighet att överklaga ett beslut (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:53-54).  

3. Tidigare forskning 
Utgångspunkten till denna uppsats är de kommunala variationerna inom äldreomsorgen och 

syfte var att ta reda på hur det kan påverka den äldre behövandes möjligheter till bistånd av 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Den ökande trenden av skriftliga kommunala 

riktlinjer kan även innebära en form för kommunerna att styra resursåtgången inom 

äldreomsorgen. Den kommunala äldreomsorgen har även blivit marknadsstyrd med 

inspiration av New Public Management med val mellan privata och offentliga tjänster där den 

äldre berörda betraktas som kund. Jag har läst ett antal tidigare studier om äldreomsorgen 

vilket jag kommer att presentera närmare. 

3.1 Kommunala variationer 
Trydegård och Thorslunds (2002) studie omfattar lokala variationer inom äldreomsorgen. 

Studien har granskat 288 av totalt 290 kommuner i Sverige. För att analysera kompenserande 

faktorer i vården och sambandet mellan de strukturella och de politiska förhållandena i 

kommunerna använde de sig av offentliga uppgifter om kommunerna. Denna studie visade på 
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att kommunernas frihet att utforma verksamheten ledde till decentralisering där 

beslutsfattande gick från staten till kommunerna och från högre till lägre nivåer i 

verksamheten (a.a. 2002:1). Denna starkt lokala autonomi i kombination med ökad 

decentralisering bidrog till stora variationer i fördelningen av kommunala tjänster. 

Skillnaderna mellan kommunerna var stora beträffande täckningsgrad, det vill säga andelen 

äldre som fick äldreomsorg, kostnader och tillgänglighet (a.a. 2002:2). Kriterierna för att få 

hjälp reglerades inom kommunerna (a.a.2002:2). En stor autonomi i kombination med 

decentralisering visade sig leda till stora kommunala variationer (a.a. 2002:22).  

      1990-talets ekonomiska kris ledde till hårda åtstramningar inom ekonomin med 

nedskärningar och krav på effektivitet samtidigt som den äldre befolkningen ökade. Dessa 

omständigheter ledde till förändringar och nytänkande även i välfärdssystemet (a.a. 2002:4). 

       Den offentliga vården berörs mest av de allra svagaste äldre medborgarna som ofta är 

ensamboende och i behov av omfattande hjälp och stöd, ibland dygnet runt. Studien visade 

även att den äldres tillgång till hemtjänst och särskilt boende kunde vara ojämlik på grund av 

de lokala variationerna mellan kommunerna. Även avgifterna inom äldreomsorgen skilde sig 

mellan kommunerna (Trydegård & Thorslund, 2002:5).  

       Resultatet av Trydegård och Thorslunds (2002:22-23) visade att det fanns betydande 

regionala ojämlikheter i Sverige beträffande vård och omsorg för landets äldsta och att denna 

ojämlikhet mellan den kommunala välfärden är ett större hot mot den äldre människan än kön 

eller den socioekonomiska ställningen. Det verkade lämpligare att tala om en mängd sociala 

välfärdskommuner i stället för en enda välfärdsstat.  

      2010 gjorde Trydegård och Thorslund en uppföljning av tidigare studier. Denna studie 

handlade om den nordiska välfärdsmodellen och jämförelsen mellan kommuners lokala 

självstyre och det allmängiltiga. Studien följde upp tidigare studier av lokala variationer 

beträffande äldreomsorgen i Sverige. I denna studie undersökte de om de lokala variationerna 

kommunerna emellan hade minskat eller ökat. 

      Fallstudien som Trydegård och Thorslund (2010) använt sig av är den svenska 

äldreomsorgen och det empiriska materialet var, bland annat, offentlig statisk över Sveriges 

kommunala äldreomsorg. Jämförbara uppgifter de använt sig av för att undersöka de lokala 

variationerna är mellan åren 1993 och 2006. Studien omfattar de två huvudsakliga tjänsterna 

inom äldreomsorgen; hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende. Studien omfattar äldregruppen, från 80 år och äldre som ofta är ensamboende 

(a.a. 2010:499).  
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    Trydegård och Thorslund (2010) menar att det råder en något splittrad balansutveckling 

mellan allmängiltig centralisering kontra lokala och decentraliserade principer inom den 

svenska äldreomsorgen. Som tidigare nämnt har täckningsgraden beträffande hemtjänst och 

äldreboende blivit mindre generösa, vilket tyder på en svagare allmängiltighet. Den tidigare 

decentraliseringen och de lokala variationerna har tenderat att minska och kommunerna 

verkar i all större utsträckning anpassa sig till det nationella genomsnittet vilket tyder på en 

starkare centralisering (a.a. 2010:508).  

    Ungefär hälften av kommunerna hade minskat sitt utbud av särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende med mer än tio procent men endast hälften av dessa hade ökat tillgången till 

hemtjänst. Orsaken till den minskade täckningsgraden beträffande äldreboende är att många 

kommuner stängde ner flera av sina äldreboenden i början av år 2000 (Trydegård & 

Thorslund, 2010:501) vilket kan grunda sig i varför de lokala variationerna beträffande 

äldreomsorgen fortfarande är ojämlika (a.a. 2010:507). Dessa stängda äldreboenden 

omvandlades i stället till seniorboende där den enskilde definieras som kund eller mottagare 

av hemtjänsten vilket resulterar i att kommunen bär mindre ansvar över dessa äldre 

medborgares hälso- och sjukvårdstillstånd (a.a. 2010:501).  

      En Italiensk studie (Gori, 2000) ifrågasatte den politiska solidariteten gentemot de äldre 

svaga i Italien. Denna studie påvisar lokala variationer kommuner och regioner emellan vilket 

påminner om det svenska kommunala styret beträffande äldreomsorgen. 

     Den italienska offentliga äldreomsorgen är otillräcklig. Traditionellt sett har 

Medelhavsländerna präglats av en stark kultur där de anhöriga burit huvudansvaret 

beträffande vården av sina äldre. Under 1990-talet ökade dock de offentliga resurserna 

beträffande långtidsvård för äldre men med en ökad äldre befolkning är inte detta tillräckligt 

för att kunna möta deras behov (Gori, 2000:261). 

     I Italien kan hemtjänst av kommunerna tillhandahållas mot en avgift medan hemsjukvård 

och rehabilitering tillhandahålls avgiftsfria av lokala hälsovårdsmyndigheter. Hemtjänsten 

började införas i norra Italien under 1970-talet men fortfarande tillhandahåller inte alla 

kommuner hemtjänst. Under 1990-talet ökade trenden med allmänt införande av avgifter och i 

de fall den äldre inte har råd att betala för tjänsten kan de anhöriga tvingas betala. Trenden 

ledde även till att hemtjänsten lades ut till privata leverantörer, mestadels icke-vinstdrivande. 

Denna trend spreds sig även till hemsjukvården fast i mindre utsträckning (Gori. 2000:262). 

     Det finns skattebidrag som grovt funktionshindrade människor, oavsett ålder, kan erhålla. 

Däremot finns inget bidrag att erhålla för äldre människor som inte är kapabla att försörja sig 

själva och tillhandahållandet av långtidsvård är knappa. Politiker och samhällsvetare är båda 
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överens om problemen och ser nödvändigheten i att flytta resurser från sjukvården till 

äldreomsorgen, vilket visat sig vara alltför komplicerat (Gori, 2000:263). 

     Varken den nationella eller den regionala lagstiftningen indikerar på en prioritering av 

långtidsvård för de äldre varpå ansvaret faller på kommunerna och de lokala 

hälsovårdsmyndigheterna. Följden blir att det finns flera faktorer som påverkar vem som får 

offentlig äldreomsorg. Tillgång till anhörigvård beaktas först på grund av att vårdansvaret 

ligger hos de anhöriga. Även den ekonomiska situationen beaktas likaväl som det fysiska och 

psykiska tillståndet. Normalt får äldre personer offentlig vård först när det fysiska och 

psykiska tillståndet har försämrats (Gori. 2000:263).  

     Dessa kriterier leder till konsekvenser för både brukare och vårdare särskilt när det gäller 

de sociala tjänsterna. Då dessa tjänster är tillgängliga för familjer med låg inkomst får de som 

har råd, betala för privata tjänster. Däremot finns det människor som inte uppfyller kriterierna 

för att få offentlig vård men som heller inte har råd att betala för privata tjänster. Således finns 

det en viss oro för dem som "inte är tillräckligt fattiga" för att erhålla offentliga tjänster, 

samtidigt som de inte har råd att betala det privat (Gori, 2000:264). 

    Olika regioner i Italien är mycket heterogen, beträffande både utbud och kriterierna för 

stödberättigande (Gori, 20000:264). Däremot visar en studie från flera av Italiens städer att 

det råder stora lokala skillnader, särskilt mellan norra och södra Italien, beträffande 

tillhandahållandet av hemtjänst och hemsjukvård även kriterierna för vilka som var 

berättigade till stöd skilde sig. Lagen specificerar heller inte vilka kriterier en äldre person 

måste uppfylla innan denne har möjlighet att beviljas vård och omsorg. Lagen överlämnar 

detta beslut till kommunerna och de lokala hälsovårdsmyndigheterna, som resulterar i stora 

skillnader beträffande tillhandahållandet av hemvård och institutionsvård/äldreboende (a.a. 

2000:264).  

      För att stimulera anhöriga till att vårda sin äldre började kommunerna under 1990-talet att 

erhålla anhöriga vårdbidrag. Detta har skapat ett starkt incitament för de anhöriga att välja 

vårdbidraget i stället för att söka arbete, vilket resulterar i att de hamnar utanför 

arbetsmarknaden. Vårdbidraget väcker flera tvivel om kvaliteten på den vård de äldre får, 

särskilt när vårdbidragen ofta går till anhöriga till svårt funktionshindrade äldre som har 

behov av teknisk krävande assistans (Gori, 2000:266). Ett annat problem är att det finns risk 

att privata vårdgivare, utan offentlig inblandning, anlitar outbildad och okunnig personal (a.a. 

2000:268). Denna studie (Gori, 2000) visar att kommunerna och regionerna i Italien har 

möjligheter att utforma äldreomsorgen efter lokala förutsättningar och att det, likt Sverige, 

råder lokala variationer kommunerna och regionerna emellan. 
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3.3 Legitimitet och marknadsinspirerat styre 
Feltenius (2012) studie grundar sig på bland annat tidigare forskningsrapporter samt 

intervjuer med sexton politiker från fyra av landets 290 kommuner med varierat politiskt styre 

och varierande geografiska områden (a.a. 2012:3). Studien omfattar bland annat frågan om 

både utvecklingen och innehållet av riktlinjer samt kommunalpolitikers uppfattning om syftet 

med riktlinjerna (a.a. 2012:7) som berör hemtjänsten. 

      För att förstå logiken bakom riktlinjernas funktion som beslutsfattande inom 

äldreomsorgen fokuserar studien på två olika teoretiska perspektiv som grundpelare till detta 

fenomen (Feltenius, 2012:3). Det första perspektivet handlar om New Public Management, 

NPM, som kortfattat innebär att den offentliga sektorn måste bli effektivare. 

Tillvägagångssättet är hämtad från den privata marknaden (a.a. 2012:3) som i praktiken 

innebär en hårdare kontroll av resursanvändningen inom verksamheten.  Det andra 

perspektivet är att den ökade kontrollen medför att biståndsbedömarna måste fatta sina beslut 

baserade på krav att minska de offentliga utgifterna istället för att besluten skall fattas på 

deras yrkesskicklighet och den hjälpsökandes individuella behov (a.a. 2012:4). Av tidigare 

studier framgår att antalet skriftliga kommunala riktlinjer ökat under det senaste decenniet 

(a.a. 2012:10). Riktlinjer för behovsbedömning inom äldreomsorgen finns i nästan varje 

kommun (a.a. 2012:18). Dessutom verkar politikerna blivit mer inflytelserika beträffande 

engagemanget kring riktlinjerna än tidigare (a.a. 2012:12). Tidigare studier visar även att 

riktlinjerna mellan kommunerna skiljer beträffande omfattning och innehåll av hemtjänsten 

(a.a. 2012:12) samt att riktlinjerna beträffande hemtjänsten blivit mindre generös (a.a. 

2012:11).  

      Beträffande politikernas föreställningar om syftet med riktlinjerna framkommer tre 

återkommande syften. Det första syftet är ekonomiskt, vilket handlar om kommunpolitikernas 

kontroll över äldreomsorgens utgifter, en slutsats med reservation beträffande kommunens 

ekonomi. I kommuner med god ekonomi kan riktlinjerna ha en annan funktion än att 

kontrollera utgifter (Feltenius, 2012:14). Det andra syftet är att främja jämlikhet i 

beslutsprocessen som utförs av biståndsbedömare (a.a. 2012:16). Den tredje föreställningen är 

att riktlinjerna fungerar som en form av information beträffande kommunens äldreomsorg. 

Informationen fungerar som ett deklarerat innehåll av vad kommunen levererar och vad den 

äldre kan förvänta sig att få (a.a. 2012:16) av kommens äldreomsorg. Riktlinjernas syfte att 

förstärka jämlikhet tolkar Feltenius (2012) som ett sätt för kommunpolitiker att stärka 

legitimiteten inom beslutsfattandet av kommunens äldreomsorg och i händelse av att en 

medborgare känner att denne har fått felaktigt beslut, kan biståndsbedömarna hänvisa till de 
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riktlinjer som skapats av kommunpolitikerna. På så sätt bör den berörda personen uppfatta 

beslutet som legitimt eftersom riktlinjerna försäkrar liknande behandling för andra 

medborgare i samma situation (a.a. 2012:6). Dessutom försäkrar riktlinjerna inom 

äldreomsorgen liknande behandling av individer med samma krav på vård (a.a. 2012:16) då 

dessa främjar liknande beslut mellan biståndsbedömarna (a.a. 2012:15). Politikerna trodde att 

det var viktigt att alla individer behandlades lika. Detta mål har tolkats som en politisk 

ambition att öka legitimiteten för beslutsfattandet inom äldreomsorgen (a.a. 2012:18) vilket 

självklart utmanar biståndsbedömarnas yrkeskunskap om att bedöma efter individuella behov 

(a.a. 2012:17). Politikernas föreställningar om att skapa denna jämlikhet med hjälp av 

riktlinjerna, som grundar sig i målet att öka legitimiteten inom äldreomsorgens 

beslutsfattande, var en av studiens viktigaste slutsats (a.a. 2012:18). Betoningen på jämlikhet i 

beslutsfattandet motsätter sig socialtjänstlagens intentioner som handlar om att ett 

beslutsfattande skall präglas av en helhetssyn av den enskilde och dennes behov (a.a. 

2012:15). 

      Blombergs (2004) avhandling berör en förändring som skedde i den kommunala 

äldreomsorgen från mitten av 1990-talet. Grunden till studien var att klargöra varför vissa 

kommuner inte längre tillhandahöll praktisk hjälp och service som ensamtjänst inom 

äldreomsorgen. Orsaken till denna förändring visade sig bero på försämrad ekonomi med ett 

ökat antal äldre med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt ett utvidgat 

kommunalt ansvar över dessa gruppers välfärd (a.a. 2004:11). Avhandlingen är uppdelad i två 

delar där den första delen berör införandet av en specialiserad biståndshandläggning inom den 

kommunala äldreomsorgen (a.a. 2004:15-17). I den andra delen berörs reformens betydelse 

för biståndshandläggarnas praktiska arbete inom den kommunala praktiken (a.a. 2004:17-18). 

Undersökningen omfattande fyra kommuner som inte längre gav denna service, med lika 

många kommuner där inga större förändringar i detta avseende genomförts (a.a. 2004:11). 

Specialiserad biståndshandläggning innebär kortfattat att handläggningen beträffande 

utredning och prövning av den äldres behov och beslut om bistånd sker centraliserat på ett 

plan medan utförandet och verkställande av hjälpinsatser sker på ett annat, där val mellan 

kommunala och/eller privata vård- och omsorgsgivare sker. Denna organisationsform är i dag 

en av de vanligaste inom den kommunala äldreomsorgen (a.a. 2004:12) och det är förståelsen 

bakom uppkomsten av denna organisationsform som avhandlingens första del omfattar. 

Blomberg identifierar tre faktorer som ligger till grund med införandet av denna 

organisationsform. Den första identifierade faktorn är marknadsorientering, vilket kan 

förklaras i att några av kommunerna såg denna specialisering av handläggningsprocessen som 
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ett medel för att konkurrensutsätta sina kommunala verksamheter (a.a. 2004:95).  Den andra 

faktorn var rättssäkerhet. En specialiserad biståndshandläggning ansågs som en nödvändig 

förutsättning för att säkerställa att bedömningar av behov och beslut om hjälpinsatser skulle 

bli enhetliga och rättssäkra, vilket indirekt indikerade på en ökad effektivitet som grundade 

sig i dålig ekonomi och ökad andel äldre med hjälpbehov (a.a. 2004:96). Den tredje faktorn 

var effektivitet. Blombergs (2004) avhandling visar att kraven på kvalitetssäkring kan kopplas 

till effektivare resursanvändning i kommuner med problematisk ekonomi (a.a. 2004:97).  

      Anttonen och Haïkïös (2011) studie har utvärderat marknadsanpassningen och dess 

effekter inom den finska äldreomsorgen. Studien granskar den finska vård- och omsorgen 

genom att analysera marknadsanpassningen beträffande det socialpolitiska området inom 

äldreomsorgen i Finland (a.a. 2011:1). Med fokus på en institutionell inramning och med 

bland annat politiska diskurser och politiska resultat har studiens syfte varit att uppnå en 

heltäckande bild angående marknadsanpassningen och dess inflytande på den finska vård- och 

omsorgen (a.a. 2011:4). Studien visar tydligt att de offentliga myndigheterna blivit 

marknadsanpassade, även så vård- och omsorgen. Finland har en stark tradition av 

skattefinansierade tjänster och en tämligen offentlig social- och sjukvårds politik (a.a. 2011:2) 

men studien visar att den finska äldreomsorgen har genomgått en stor förändring genom att gå 

från en statscentrerad välfärd mot en marknadsrelaterad vård- och omsorg (a.a. 2011:4). Även 

det sociala klimatet har förändrats. Den totala individualiseringen av livsstilar har minskat den 

informella vården, vilken även i dag är den viktigaste grunden till social omsorg bland äldre 

människor (a.a. 2011:2). Kommunerna i Finland bär huvudansvaret beträffande finansiering 

och tillhandahållandet av sociala tjänster. I kombination med införandet av rättsliga reformer 

med begränsade ekonomiska resurser, sedan 1990-talets början, har bidragit till nya 

styrelseformer bland kommunerna. Kommunerna har skapat strukturer som bygger på en 

delning av inköpare och leverantör. Tjänsterna är vinstdrivande och/eller icke-vinstdrivande 

och likt New Public Management talar man om valfrihet, kundorientering, partnerskap och 

avtal (a.a. 2011:10). Under 2011 gjordes ett statligt förslag om en ny lag som skulle stärka 

den äldres ”rättigheter” till social omsorg för att lättare kontrollera tjänsteleverantörerna och 

deras eventuella misslyckande. Detta menar Anttonen och Haïkïö (2011:17) är viktigt 

eftersom de flesta av Finlands politiska partier tycks främja liberal välfärdspolitik.  

      Syftet med Larssons (2004) avhandling var att studera sannolikheten att erhålla hemtjänst 

om den äldre personen hade hjälp från anhöriga eller om denne köpte privata tjänster (a.a. 

2004:9). En av studierna handlade om förutsättningarna för att beviljas hemtjänst och plats på 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende eller särskilda boendeformer. Studien bygger bland 
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annat på tidigare genomförda undersökningar där populationen var samtliga individer från 75 

år och äldre som var bosatta på Kungsholmen i Stockholm. Syftet var att studera åldrandet ur 

medicinska, psykologiska och sociologiska perspektiv. Studiens data innefattar även 

information från Stockholms kommun beträffande omfattningen av hemtjänst och tillgång till 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende eller särskilda boendeformer (a.a. 2004:39).  

      Syftet med Larssons (2004:51) studie var att identifiera faktorer som påverkade beviljande 

av bistånd för hemtjänst eller särskilt boende/vård- och omsorgsboende alternativt särskilda 

boendeformer och om det fanns något samband mellan faktorerna som beviljade dessa. 

Populationen var personer äldre än 81 år och hemmaboende på Kungsholmen i Stockholm. 

Studien följde denna population under en femårsperiod för att analysera vilka faktorer som 

påverkade bistånd för hemtjänst och/eller bistånd för särskilda boendeformer (a.a. 2004:11). 

Beträffande vilka faktorer som kan vara av betydelse för mottagandet av formell och 

informell vård av äldre har av tidigare studier, från Skandinavien och övriga länder, påvisat 

att sociodemografiska faktorer såsom civilstånd, kön och utbildning påverkar. Sociala nätverk 

som barn, vänner och relation med släktingar spelar också in likväl psykologiska faktorer som 

demenssjukdom och depression.   

      Resultatet av Larssons (2004:52) studie visade att i stort sett samtliga som flyttade till 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende dessförinnan hade haft hemtjänst. Andelen som tog 

emot hemtjänst var dubbel så stor om personen var ensamstående. Bland de ensamstående 

som hade en demenssjukdom eller de som var av högre ålder hade större chans att beviljas 

hemtjänst och särskilda boendeformer än de övriga äldre. Sannolikheten att beviljas bistånd 

för särskilda boendeformer framför att beviljas hemtjänst ökade bland de samboende med 

demenssjukdom. Även bland de samboende med hög utbildningsnivå ökade sannolikheten att 

beviljas bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Bland de äldre som var 

kvinnor, de som hade svårt att gå och de som led av depression fick lättare bistånd för 

hemtjänst men inte för särskilt boende/vård- och omsorgsboende alternativt särskilda 

boendeformer. De som var beroende av omfattande omsorg blev med större sannolikhet 

beviljad särskilt boende/vård- och omsorgsboende framför beviljad hemtjänst (a.a. 2004:52). 

Samma faktorer som var av betydelse för att beviljas hemtjänst var i stort sett samma faktorer 

för att beviljas särskilt boende/vård- och omsorgsboende alternativt särskilda boendeformer 

men hemtjänst var vanligtvis det första alternativet för att ”underlätta ett åldrande på plats” 

(a.a. 2004:52).  

      Larsson (2004:11) menar att behovsbegreppet inom äldreomsorgen i praktiken har 

omdefinierats trots att lagstiftningen är densamma. I takt med att den kommunala 
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äldreomsorgen minskar ställs högre krav att äldre med stora vårdbehov fångas upp av 

äldreomsorgen, särskilt de äldre som inte får hjälp av anhöriga.      

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att beslutsfattningen inom den kommunala 

äldreomsorgen grundar sig dels på en marknadsanpassad kultur där man tycks driva en 

äldreomsorg under förutsättningar som baserar sig mer på verksamhetens ekonomi och 

intressen än på den äldres behov. Anttonen och Haïkïös (2011) studie påvisar att den finska 

äldreomsorgen och dess kultur liknar den svenska, driven med marknadsinspirerande och 

New Public Management-influerade verktyg. Feltenius (2012) viktigaste slutsats påvisade att 

politikernas intresse, med hjälp av riktlinjerna, var att skapa legitimitet inom äldreomsorgens 

beslutsfattande. Trydegård och Thorslunds (2002; 2010) båda studier påvisade att beviljande 

av bistånd inom äldreomsorgen skilde sig kommunerna emellan och att dessa har blivit 

mindre generösa beträffande täckningsgraden av särskilt boende/vård- och omsorgsboende.    

Larssons (2004) avhandling visade att olika faktorer, såsom sociodemografiska, sociala 

nätverk och psykologiska faktorer påverkar utfallet av bistånd inom äldreomsorgen.  

      Likt Trydegård och Thorslund (2002, 2010) påvisade (Gori, 2000) även att det råder 

kommunala och regionala skillnader inom den italienska offentliga äldreomsorgen. Likt 

Larssons (2004) avhandling påvisade även Gori (2000) att sociala nätverk, 

sociodemografiska- och psykologiska faktorer påverkar tillhandahållandet av äldreomsorg. 

 

4. Metod och material  
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om hur kommunala riktlinjer och kriterier för 

bistånd till särskilt boende/vård- och omsorgsboende för äldre människor är utformade samt 

få förståelse vad detta kan ha för betydelse för äldre sökande.  

     För att öka denna kunskap ansåg jag att en kvalitativ metod som bygger på en kvalitativ 

innehållsanalys av dokument (Bryman, 2002:356) skulle vara relevant för denna uppsats. 

Datakällan som studien grundar sig på är allmänna handlingar från tjugo kommuner i Sverige. 

Dessa handlingar innefattar skriftliga kommunala riktlinjer där jag har försökt beskriva hur de 

olika riktlinjerna är utformade; se likheter och olikheter mellan olika behovskriterier 

beträffande biståndsbedömning för särskilt boende/vård- och omsorgsboende inom 

äldreomsorgen. Dessa dokument är studiens data. Bryman (2002:356) menar att dokument i 

detta sammanhang inte har producerats enbart för en samhällsforskare skull utan är dokument 

som är tillgängliga i väntan på att bli insamlat och analyserat (a.a. 2002:356). Bryman 
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(2002:357) anser att denna typ av material inte påverkar en forskarens värderingar och 

uppfattningar. Det innebär att man i stort sett kan bortse från effekter som skulle innebära en 

påverkan av validiteten hos dessa data eftersom studiens data inte är skapat i något specifikt 

syfte. 

        Bryman (a.a. 2002:357) nämner följande fyra kriterier rörande dokumentens kvalitet. Det 

första är autenticitet, vilket innefattar om materialet är äkta och om ursprunget är tydligt? 

Trovärdighet ifrågasätter om materialet saknar felaktigheter och förvrängningar? 

Representativitet ifrågasätter om materialet är typiskt för den kategori det tillhör? Om inte, 

vilken grad är materialet inte typiskt? Det fjärde kriteriet handlar om materialets 

meningsfullhet, är materialet tydligt och begripligt? Kriteriernas relevans varierar utifrån 

vilket slags dokument som bedöms (a.a. 2002:371). Riktlinjerna som jag analyserade är äkta 

och aktuella dokument och i bemärkelse av datamaterial anser jag att dess trovärdighet är hög. 

Däremot anser jag inte att riktlinjerna, i dess syfte att fungera som ett styrdokument i samband 

med biståndsbedömning, talar för att upprätthålla en trovärdighet gentemot den äldre. Jag 

återkommer mer om det under analysdelen. På grund av att jag saknar erfarenhet av hur 

riktlinjer generellt är formulerade vet jag inte om dessa är typiska för den kategori de tillhör. 

Däremot tyckte jag att dessa jag granskat bar på likartad information. Riktlinjerna var 

begripliga men däremot var inte alla tydliga i sitt budskap vilket gjorde att jag fick läsa 

igenom dessa ett flertal gånger för att kunna urskilja och tolka den information som stod i 

dessa. 

 
4.1 Urval och tillvägagångssätt 
Urvalets tillvägagångsätt liknar nog mest det som kallas för bekvämlighetsurval, med det 

menas sådant materialunderlag som råkar finnas tillgängligt för forskaren (Bryman, 

2002:114). På grund av att materialunderlaget består av den population som finns tillgängligt 

för forskaren och att man inte vet vilken population stickprovet är representativt för, gör att 

det inte går att generalisera resultaten från ett bekvämlighetsurval. I samband med en 

pilotstudie kan däremot ett bekvämlighetsurval vara lämpligt eller vid tillfällen då resultaten 

från en studie kan bringa väg för fortsatt forskning (a.a. 2002:114). Jag försökte uppnå en 

optimal spridning av uppsatsens material men det skulle visa sig att materialtillgången var 

begränsad vilket resulterade i att jag fick nöja mig med det som fanns tillgängligt. På så vis 

tycker jag att det liknar mest ett bekvämlighetsurval. 

      Min tanke var att finna så varierande kommunala riktlinjer som möjligt. För att få en 

spridning mellan olika kommuner och dess riktlinjer sökte jag efter kommuner som dels hade 
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en geografisk spridning, varierande kommuninvånarantal och varierande kommunalstyre. Jag 

tog hjälp av Statistiska Central Byråns hemsida, scb.se, för att dels få befolkningsantalet per 

kommun och dels för att se hur de olika kommunerna var indelade per län. På så vis kunde jag 

lättare välja ut kommuner för att uppnå en spridning. För att få reda på de olika 

kommunalstyrena sökte jag på Sveriges kommuner och landstings hemsida, skl.se.  

     På grund av att de kommunala riktlinjerna är allmänna handlingar fanns en chans att de var 

publicerade på internet. För att få tag på riktlinjerna via internet sökte jag först via Google, 

sökorden var kommunala/riktlinjer/biståndshandläggning/kommunens namn.  

       Min erfarenhet är att det varit svårt att få tag riktlinjer som inte finns publicerade på 

internet. Jag ringde till ett antal av de kommuner vars riktlinjer jag inte kunde hitta på 

internet. Jag presenterade mig och mitt syfte med att ta del av kommunala riktlinjer. De flesta 

biståndshandläggare jag sökt hade oftast någon enstaka timmes telefontid på för- eller 

eftermiddag och de har generellt varit svåra att nå. Även verksamhets- och/eller 

enhetscheferna var svåra att nå per telefon.  

      Andra faktorer som gjorde det svårt att få tag på kommunala riktlinjer berodde på att 

några kommuner saknade riktlinjer som exempelvis Gävle och Falun. Andra kommuner som 

exempelvis Norrköpings och Ludvikas riktlinjer var under revidering. Exempel på två av de 

riktlinjer jag fann på internet var Stockholms och Göteborgs.  

      De biståndshandläggare i de kommuner jag kom i kontakt med i Norrbottens län var 

Haparanda, Kalix, Övertorneå, Luleå och Kiruna. De saknade kommunala riktlinjer helt 

och/eller riktlinjer och behovskriterium för just särskilt boende/vård- och omsorgsboende och 

några riktlinjer var under revidering. Tyvärr resulterade detta i att uppsatsens 

materialunderlag saknade riktlinjer från Norrbottens län. Bortfall blev det även från Jämtlands 

län och Gotlands län/Region Gotland på grund av att jag varken fann riktlinjerna på internet 

eller tids nog lyckades komma i kontakt med någon biståndshandläggare eller annan ansvarig 

på området.  

       De kommunala riktlinjer jag tills slut lyckades komma över hade en viss geografisk 

fördelning och var mellan följande län: Skåne, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Dalarna, 

Värmland, Uppsala, Dalarna, Västernorrland och Stockholm. Medelinvånarantalet mellan 

kommunerna var cirka 154 000. Det lägsta antalet var Skara kommun med drygt 18 000 

invånare och det största antalet var Stockholms kommun på drygt 880 000 invånare. Tolv av 

kommunerna hade borgerligt styre. Sju kommuner styrdes av socialdemokrater tillsammans 

med miljöpartiet. En kommun styrdes av socialdemokrater, miljöpartiet och centern 

tillsammans. Följande tjugo kommuner vars riktlinjer jag tagit del av som materialunderlag 
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var från; Borlänge, Borås, Göteborg, Huddinge, Höganäs, Lund, Kalmar, Karlstad, Malmö, 

Sigtuna, Skara, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Tyresö, Täby, Uddevalla, Uppsala, 

Västerås och Växjö. 

4.2 Bearbetning och analys av data 
Det absolut vanligaste tillvägagångssättet när man ska analysera dokument är en kvalitativ 

innehållsanalys. Det handlar om att söka efter bakomliggande teman i det material som 

analyseras. De teman som framträder illustreras ofta på olika sätt. Strategin angående 

sökandet efter teman i de material man har är centralt för de kodningsmetoder som senare 

används vid analysen (Bryman, 2002:368). 

      För att så småningom kunna sammanställa materialet till ett resultat började jag med att 

numrera riktlinjerna mellan 1-20. Jag läste igenom respektive riktlinje upprepade gånger för 

att skapa mig en känsla för helheten. Vidare plockade jag ut fraser som innehöll relevant 

information för frågeställningarna men även omgivande text plockades ut för att behålla 

sammanhanget. Den relevanta informationen och den sammanhållna och omgivande text som 

jag skrev av varje riktlinje kallade jag för Förord av kommun 1, etc., se bilaga 1. Detta för att 

underlätta hanteringen av materialet och för att få en bättre översikt av innehållet och för att 

lättare kunna sortera, bearbeta och hitta olika teman av materialet. Jag färglade den relevanta 

informationen med olika färgpennor för att kunna reflektera över det centrala budskapet i 

dokumenten. Vidare selekterade jag de olika kontexterna till olika teman i resultatdelen. Jag 

fann tre olika teman vilka var budskap, kvarboendeprincipen och kriterier. Ur dessa fann jag 

två främsta teman legitimitet och frånvaro av rättssäkerhet. Dessa två teman har jag 

sammankopplat med bland annat tidigare forskning och teoretiska perspektiv som jag 

presenterat under analysdelen. 

4.3 Litteratursökning 
För att söka efter relevant litteratur som böcker, avhandlingar, rapporter eller vetenskapliga 

artiklar använde jag mig av litteraturdatabaser som Libris.kb.se, Academic search premier, 

SocINDEX, Diva, DOJA, Google Scholar. Sökorden i de olika litteraturdatabaserna var bland 

annat nyinstitution*, organisationsteori*, organisationsteori*kommun, 

organisationsteori*kommun*äldre*, riktlinj*kommun*, nyinstitution*, kommunala riktlinjer 

äldre*, särskilt boende, guidelines*municipal*elder*, guidelines*care elderly*, care elderly 

local variation, local authorities guidelines samt municipal elderly guidelines. Sökorden 

kombinerade jag på olika vis. Jag sökte även efter användbar litteratur via aldrecentrum.se 

samt Ersta Sköndals Högskolas bibliotekskatalog.  
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4.4 Etiska övervägande  
Vid en bedömning av den totala forskningskvaliteten ser man till helheten. Kvaliteten bedöms 

efter de sammantagna egenskaperna som originalitet, extern och intern validitet, etik och 

precision men även krav på god forskningsetik ingår i bedömningen (Vetenskapsrådet, 

2011:24). För att främja så god forskningsetik som möjligt har jag öppet redovisat metoder 

och resultat. Jag har relaterat frågeställningen till aktuell och tillförlitlig data som jag under 

resultatdelen redovisat med transparens utan att utelämna någon relevant information som 

skulle vara av betydelse för uppsatsens resultat. Jag har även, så gott jag kunnat, redovisat 

tillvägagångssättet beträffande uppsatsens uppbyggnad i metodavsnittet. 

      Enligt Vetenskapsrådet (2011:67) är grundprincipen att allmänna handlingar är offentliga 

och att sekretess endast omfattar de handlingar och uppgifter som faller under en bestämd 

paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Uppsatsens data består av kommunala riktlinjer 

som är allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen och allmänna handlingars 

offentlighet (Tryckfrihetsförordningen, TF 2 kap. 1 §) skall varje svensk medborgare ha rätt 

att ta del av allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar får endast 

begränsas med hänsyn av bland annat (TF, 2 kap. 2 §, 6 stycket) skyddet för enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden. En handling är allmän om den förvaras hos en 

myndighet (TF, 2 kap. 6 §) och om den är upprättad hos en myndighet (TF, 2 kap. 7 §).  
 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
4.5.1 Validitet 

Validitet grundar sig i bedömningen om de slutsatser som genererats från en studie hänger 

ihop eller inte (Bryman, 2002:44). Validitet i kvalitativ forskning handlar om huruvida man 

mäter, observerar eller identifierar det man ämnar göra (a.a. 2002:257). Exempel på följande 

validitetsbegrepp beträffande kvalitativ undersökning är intern och extern validitet. Intern 

validitet handlar om att det skall finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer samt de teorier denne utvecklar. Extern validitet handlar om huruvida resultaten 

från en undersökning kan generaliseras till övriga sociala situationer och miljöer (a.a. 

2002:257-258).  

      Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning har jag arbetat fram ett resultat som jag i 

högsta mån försökt få att överensstämma med materialet.  
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4.5.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman (2002:44) handlar reliabilitet om huruvida ett mått på ett begrepp är logiskt, 

pålitligt och riktigt. Även reliabiliteten innefattar begreppen intern och extern reliabilitet. 

Intern reliabilitet handlar om att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska 

tolka det de observerar. Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning 

kan replikeras. I kvalitativ forskning är det i flesta fall svårt att uppnå en replikation på grund 

av att den sociala miljön och de sociala förutsättningarna är i ständig rörelse (Bryman, 

2002:257). I försök att skapa god reliabilitet såg jag till att uppsatsens material var aktuella 

dokument för att dess information skulle vara pålitlig. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 

Bryman (2002:270) menar att kritikerna ofta anser att kvalitativa forskningsresultat är svåra 

att generalisera utöver den situation i vilken de producerades på grund av att resultaten 

genererats från miljöer och situationer som är svåra att generalisera till andra miljöer. Bryman 

(2002) anser att resultaten från den kvalitativa forskningen i stället ska generaliseras till 

teorier. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som sammankopplats med studiens 

kvalitativa data som är det väsentliga vid bedömningen av generaliserbarheten vid en 

kvalitativ undersökning (a.a. 2002:270-271). Han menar vidare att en kvalitativ forskare 

strävar efter en förståelse av beteenden, åsikter och termer av den kontext i vilken 

undersökningen genomförts (a.a. 2002:273). I försök att uppnå en så god generaliserbarhet 

som möjligt har jag sammankopplat data med teoretiska slutsatser.  

 

5. Teoretiska perspektiv 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tolkningsramar som jag analyserat delar av består 

av den moderna institutionella teorin samt gräsrotsbyråkrater.  

      För att förstå legitimiteten av skapandet och användandet av kommunala riktlinjer är 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter hämtade från den moderna institutionella teorin eller så 

kallade nyinstitutionalism (Johansson, 2007:141). Teorin kännetecknas av ett ökat intresse 

mellan organisation och omgivning för det ömsesidiga sociala och kulturella beroendet. 

Upprätthållandet av en organisatorisk verksamhet innebär, förutom den inomorganisatoriska 

kontrollen, en anpassning till omgivningen. Nyinstitutionalismen betonar legitimitet och 

meningssammanhang för att fungera, framför de rent tekniska faktorernas betydelse, för 

organisationernas strukturella uppbyggnad (a.a. 2007:141).  
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      För att öka kunskapen kring beslutsfattandet inom äldreomsorgen har teorin om 

gräsrotsbyråkrater fungerat som en teoretisk referensram för att tolka materialet. Teorin berör 

offentligt anställda tjänstemän som bland annat sköter om och ansvarar över 

handlingsprocessen beträffande ansökningar om bistånd. Som tidigare nämnt var det Michael 

Lipsky (1980) som grundade teorin om Street-level bureaucracy, det vill säga 

gräsrotsbyråkrater. Definitionen gräsrotsbyråkraten grundar sig dels i deras direktkontakt 

med medborgarna i det dagliga arbetet och dels deras stora handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter (Johansson, 2007:41). Gräsrotsbyråkraten omges även av bestämmelser från 

den organisation hon eller han arbetar i (a.a. 2007:43). 

 
5.1 Organisationen och den institutionella omvärlden 
Som tidigare nämnt utsattes den svenska välfärden i slutet av 1980-talet för krav på bland 

annat effektivisering vilket innebar förändringar och nytänkande i välfärdssystemet 

(Feltenius, 2011:4). Förutom kommunpolitikers drivkraft att effektivisera verksamheten 

handlar de kommunala riktlinjerna om en politisk strävan efter att skapa likvärdighet och 

legitimitet (a.a. 2011:3). Det liknar det som Jakobsen och Thorsvik (2008) skriver om, 

organisationen och den institutionella omvärlden.  

       Begreppet institutionell omvärld syftar på grundläggande värderingar och normer i 

omgivningen som präglar inställningen angående olika verksamheter om hur de bör etableras, 

organiseras, styras, ledas och koordineras. Uppfattningarna är ofta förankrade i lagar och 

bestämmelser. Dessa lagar och bestämmelser reglerar verksamheter och skapar tydliga 

förväntningar på vad som ska göras och de organisationer som inte uppfyller förväntningarna 

riskerar att få legitimitetsproblem i förhållande till omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 

2008:233). Med avsikt att bevara legitimiteten för förvaltningens beslut i olika situationer har 

det utvecklats en rad olika modeller som handlar om att stärka legitimiteten för beslut inom 

den (Feltenius, 2011:7).  

       Det är även viktigt hur omvärlden ser på organisationer och om de uppfyller de normer 

som krävs för att vinna legitimitet och inte riskeras för kritik över att vara irrationella, 

vårdslösa eller likgiltiga (Jakobsen & Thorsvik, 2008:233-234). De menar att detta tryck 

påverkar organisationerna att genomföra organisatoriska åtgärder oavsett vad de sysslar med. 

Organisationernas sätt att fokusera på den institutionella omvärlden menar författarna kan 

delas upp i tre punkter. En av punkterna är hur organisationer kan använda mål och formell 

struktur uteslutande som symboler. Det menas att de formulerar mål och skapar arrangemang 

för styrning, samordning och kontroll som saknar praktisk betydelse för det arbete som 
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verksamheten utför. Syftet är endast att signalera omvärlden att man tar hänsyn till hur den 

anser att något bör utföras (a.a. 2008:234).  

      Beträffande effektiviseringen av den offentliga sektorn om ökat medborgarinflytande, 

deras valfrihet och möjligheter till att få önskemål om service och tjänster med hög kvalitet 

uppfyllda (Blombergs, 2004:14) kan även grunda sig i ett slags införskaffande av legitimitet.  

      Upphovsmannen till den institutionella teorin anses vara Philip Selznick (Hatch, 

2002:108). Han observerade att organisationer inte bara anpassar sig till organisationens 

interna mål utan också till samhällets värderingar.  

       Men nyinstitutionalister menar, utöver erkännande av institutioners sociala och kulturella 

grund, att processer gör att handlingsmönster och organisationer blir till institutioner (Hatch, 

2002:108). Richard Scott (1992 i Hatch, 2002) menar att handlingar som att rösta i politiska 

val även kan beskrivas som institutioner i de samhällen där handlingsmönstret upprepas och 

ges en likartad betydelse. Det innebär att definitionen av en institution grundas på upprepade 

handlingar och gemensamma uppfattningar om verkligheten (Hatch, 2002:109).  

       Hatch (2002:109) påpekar att de upprepade handlingarna även kan grundas på tydliga 

regler eller lagar som exempelvis juridiskt eller politiskt inflytande. Ibland stöds 

handlingsmönstret av normer, värderingar och förväntningar som exempelvis kulturellt 

inflytande. Ibland grundar sig handlingsmönstret på strävan att efterlikna en annan institution, 

så kallat socialt inflytande. 

       Powell och DiMaggio (i Hatch, 2002:109) ger dessa tre former av institutionell påverkan 

skilda benämningar. De menar att när kravet att anpassa sig efter statliga lagar och regler, 

handlar det om tvingande institutionell påverkan, vilket Jacobsen & Thorsvik (2008:235) 

kallar för den regulativa pelaren. 

      När kravet kommer från kulturella förväntningar, exempelvis organisationsmedlemmarnas 

yrkesutbildning, handlar det om normativ institutionell påverkan. Den normativa pelaren 

menar Jacobsen & Thorsvik (2008:235) syftar till de värderingar och normer i samhället som 

anger vilka mål och uppgifter som är viktiga och hur man ska gå till väga för att uppnå dem.  

      Önskan att efterlikna andra organisationer förklarar Powell och DiMaggio (i Hatch, 

2002:109) grundar sig i en osäkerhet som kan resultera i kopiering av andra organisationers 

strukturer, handlingsmönster och resultat, det vill säga mimetisk institutionell påverkan. Detta 

kallar Jacobsen & Thorsvik (2008:235) för den kognitiva pelaren och syftar på hur olika 

grupper med samma handlingsmönster utvecklar gemensamma åsikter om vad som är bra 

eller lämpliga sätt att handla på. Jämfört med den normativa pelaren skiljer sig denna mot att 
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det är sociala grupper där individerna har internaliserat vissa uppfattningar om vad som bör 

göras vilket blir det självklara och det mest ändamålsenliga sättet att utföra handlingen på. 

       När omgivningen organiseras runt sociala, kulturella, politiska och juridiska krav via 

dessa former av institutionella påtryckningar, har den blivit institutionaliserad (Hatch, 

2002:109). Vidare menar Hatch (2002:110; Jakobsen & Thorsvik, 2008:233) att det 

institutionella perspektivet erbjuder omgivningen en allmän uppfattning om hur 

organisationer ska agera och hur de ska se ut. Exempelvis blir strukturella egenskaper som 

byråkrati legitima i offentliga organisationer.  

     När en organisation väl lärt sig förmedla exempelvis en rationell bild av sig själv är det 

den bilden som blir väsentlig att förmedla trots att den kanske inte överensstämmer med den 

verksamhet som organisationen bedriver. Bristen på bedömningskriterium beträffande 

organisationens agerande innebär att dessa, förutom i en mycket ytlig bemärkelse, inte kan 

ställas till svars inför samhället (Hatch, 2002:110). 

     Blomberg (2004) berör även hur nyinstitutionella analyser betonar organisationer och 

deras påverkan av institutioners kognitiva synsätt och hur det kulturella beroendet i 

organisationers förhållande till sin omgivning påverkar (a.a. 2004:34).  

     I de ursprungliga formuleringarna av den nyinstitutionella organisationsteorin förutsätts att 

institutioner är självklara och efterliknar de organisationer som de ska införlivas i. Skapandet 

av institutionernas gemensamma kunskaper, betydelser och verklighetsbilder grundar sig på 

institutionens kognitiva struktur. Blomberg menar att utanför institutionerna har sociala 

aktörer och relationerna dem emellan ingen relevans. De sociala aktörernas handlingar är 

grundade i oreflekterade och givna regler och rutiner anslutna till olika roller och positioner. 

Institutioner bestämmer alltså hur omvärlden uppfattas, förser individer med eftertraktade mål 

samt anger vilka handlingar som kan, bör och ska utföras (Blomberg, 2004:35).  

     Blomberg (2004:36) menar, som tidigare nämnt, att  utgångspunkten av nyinstitutionell 

organisationsteori tycks reformer och organisationsförändringar främst ha en symbolisk 

innebörd. Det handlar främst om att införskaffa legitimitet när organisationer talar om att 

genomföra eller införa olika organisationsmodeller. Det innebär att normativa analyser med 

uppsåtet att förstå vissa sätt att organisera, om vad som verkligen är mer effektiva och mer 

eller mindre lämpliga, befinner sig utanför den nyinstitutionella analysens intresseområde. I 

stället försöker man förklara hur reformer och organisationsmodeller skapas i 

organisationernas omgivning och hur de omvandlas och anpassas till den enskilda 

organisationen.  
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5.2 Gräsrotsbyråkrater  
5.2.1 Att konstruera en klient 

I de flesta kommuner tilldelas särskilda handläggare uppgiften om att bedöma och besluta, i 

enlighet med lagstiftningens krav, om äldre människors behov av hjälp och stöd. Dessa 

sakkunniga och professionella handläggare har både ansvar och makt men även stor frihet i 

fråga om vad de kan fatta beslut om. Dessa äldreomsorgens handläggare eller 

biståndshandläggare har sin roll som gräsrotsbyråkrater (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:65). 

       Varje myndighetsorganisation är en hierarki. I organisationen har varje skikt olika 

funktioner och uppgifter och på det nedre skiktet i hierarkin befinner sig den personal som har 

kontakt med organisationens klienter (Johansson, 2007:41). Gräsrotsbyråkratens direktkontakt 

med medborgarna eller klientkontakten kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller via 

korrespondens. Villkoret är dock att gräsrotsbyråkraterna, oavsett kontaktsätt, arbetar med 

klienter som enskilda fall (a.a. 2007:42). 

       Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är långtifrån 

ovillkorligt. Klienterna är både konsumenter och råmaterial till gräsrotsbyråkratens åtgärder. 

På så vis blir gräsrotsbyråkraten beroende av dem på två sätt: dels påverkas klienternas 

egenskaper och egenheter innehållet i gräsrotsbyråkratens dagliga arbete, dels måste 

klienterna utnyttja de tjänster som erbjuds för att hans arbete ska ha något berättigande (a.a. 

2007:43). Vidare menas dessutom att relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten 

omges av beslut skapade av den organisation vilken gräsrotsbyråkraten arbetar i. Detta 

resulterar i att gräsrotsbyråkraten hamnar i ett dilemma när han eller hon ska försöka 

tillgodose klientens önskemål och samtidigt förhålla sig till organisationens bestämmelser.  

       Organisationen förutsätter och kräver att klienter inte ska behandlas som individer 

(Johansson, 2007:43) och på grund av att organisationen utgör handlingsutrymmet och 

ramarna inom vilka gräsrotsbyråkraten skall verka får han eller hon förhålla sig till att tänka 

på klienten som just en klient, försäkrad, enskild eller arbetssökande etc. Den enskilde 

medborgaren ska helt enkelt tvinga passa in i organisationen (a.a. 2007:43). 

      För att begripa vad byråkratin egentligen gör i sina relationer med klienter får man lägga 

Max Webers byråkratibegrepp som grund (Johansson, 2007:43). Det vill säga hur byråkratin, 

som det framgångsrika medlet, förvandlar socialt handlande till rationellt och organiserat 

handlande. 

      Det handlar om att omstrukturera sociala relationer det vill säga byråkratins relationer till 

dess klienter. Av effektivitetsskäl som att kunna hantera en stor mängd människor och hålla 

kontroll på dem anses denna omstrukturering nödvändig för byråkratin (Johansson, 2007:43).  
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Omstruktureringen innebär att byråkratin i förhållande till klienterna endast tar hänsyn till det 

som inom organisationen bedöms vara relevant för uppgiften (a.a. 2007:43).  

       Med detta skall adderas att gräsrotsbyråkraten i flera avseenden är beroende av 

klienterna. Det är trots allt gräsrotsbyråkraten som konfronteras med organisationens klienter 

och som möter dessa enskilda fall i form av levande människor. Det menar Lipsky (1980) 

utgör att det opersonliga och distanserade förhållningssättet inte alltid är så givet. Tvärtom 

befinner sig gräsrotsbyråkraten i praktiken så långt ifrån det byråkratiska idealet om ett 

opersonligt förhållningssätt gentemot klienten (Johansson, 2007:44).  

       Oavsett om gräsrotsbyråkraten underordnas organisatoriska bestämmelser eller om denne 

försvarar sig mot organisationens byråkrati har gräsrotsbyråkraten alltid ett visst utrymme för 

egna bedömningar. I gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter ingår det att använda 

handlingsutrymmet till att göra bedömningar för att därigenom anpassa regelsystemet till 

konkreta ärenden. Därigenom utgör gräsrotsbyråkraten ett obyråkratiskt element i den 

byråkratiska strukturen. I rollen som gräsrotsbyråkrat ingår rollen som 

organisationsrepresentant och samtidigt rollen som människa. Det handlar snarare om en 

avvägning inom rollen som gräsrotsrepresentant än om konflikten mellan olika roller 

(Johansson, 2007:52).    

      Men innanför de organisatoriskt bestämda gränserna råder en ojämn makt- och 

beroendeförhållande mellan klient och gräsrotsbyråkrat, där den senare råder över den största 

makten (Johansson, 2007:52). 

      Enligt Lindelöf & Rönnbäck (2004:66) anser Johansson (2007) att en organisation agerar 

mer eller mindre byråkratiskt. Det grundar sig i organisationen och dess grad av formella 

regler och om hur pass bindande och styrande dessa är. En organisation med få formella 

strukturer kan agera byråkratiskt i tillämpningen. Få och generellt formella regler kan 

kompletteras med exakta informella och innehållsrika regler i samband med tillämpningen. 

Byråkratin blir en hjälp i handläggarnas uppgift att konstruera en klient av en enskild individ. 
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6. Resultat 
Materialet som jag tagit del av bestod av tjugo svenska kommuners riktlinjer.  

     Under bearbetningen av materialet tydliggjordes tre centrala teman. De olika temana kallas 

nedan för budskap, kvarboendeprincipen samt kriterier som jag här nedan kommer att 

redovisa.  

6.1 Budskap 

Det gemensamma jag fann i detta tema var att riktlinjerna innehöll budskap som dels var 

tvetydigt och som dels kan fungerar som en vägledning i biståndsbedömarnas arbete. 

Riktlinjernas utformning skilde sig åt mellan de olika kommunerna trots likartad information.  

     De två nedanstående illustrationerna representerar två olikartade framställningar trots att 

de bestod av samma kriterier.  Det första exemplet illustrerar en mjukare framtoning som kan 

tolkas att kommunen främjar den äldres välbefinnande genom att betoningen ligger på den 

äldres behov. Riktlinjen framhävdes även vad kommunens äldreomsorg har att erbjuda den 

äldre. Samtidigt finns det kriterier som tyder på att den äldre måste ha omfattande 

omvårdnadsbehov innan denne har möjlighet att beviljas bistånd. Dessa formuleringar verkar  

vara tvetydiga.  
  

Det skall finnas vård- och omsorgboenden med speciella inriktningar som kan tillgodose äldres skiftande 
behov. Samtliga vård- och omsorgsboenden ska erbjuda den enskilde ett boende där han/hon ska kunna få 
all den hjälp som han/hon har behov av. Det kan exempelvis innebära hjälp med alla omvårdsinsatser som 
berörs för att kunna tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov. 
Möjlighet till utevistelse är en rättighet för alla. Att kunna komma ut är för många oerhört betydelsefullt. 
Det är en angelägenhet att den enskildes behov och önskemål av utevistelse och sociala aktiviteter i 
möjligaste mån tillgodoses genom vård- och omsorgsboendet. Det kan exempelvis innebära ledsagning 
eller följe vid promenader, aktiviteter, etc.           (Kommun 15) 

 

Nedanstående formulering är mer formell. Den framhäver främst den äldres ansvar 

beträffande sitt eget liv men antyder även att Socialtjänsten bär ett ansvar att erbjuda stöd och 

hjälp när den äldre varken själv eller på annat sätt kan tillgodose sina behov. 
 
 1. Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut 

Den äldre har ett ansvar att själv försöka tillgodose sina behov, att t ex byta till en bostad som motsvarar 
den enskildes behov, att ta del av information och av de erbjudande om de aktiviteter, stöd och hjälp som 
erbjuds. Om den sökande inte har ett sådant biståndsbehov där särskilt boende kan bli aktuellt hänvisas 
och vägleds hon till normala bostadsmarknaden om behov av bostadsbyte föreligger. 
Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp när den enskilde inte själv kan klara av 
situationen. 

 2. Bostad i särskilt boende kan erhållas när biståndsbehovet inte längre kan tillgodoses på annat sätt. 
     (Kommun 6) 
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Trots dessa två olika formuleringar innehöll båda riktlinjerna samma kriterier som den äldre 

måste uppfylla innan denne hade möjlighet att beviljas bistånd för särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende. 

      Vidare följer två formuleringar som kan fungera som en vägledning och kan påverka 

biståndshandläggarens bedömning om bistånd till särskilt boende/vård- och omsorgsboende: 
 
 In/utflyttning skall ske mycket skyndsamt för att platser inte ska stå tomma.  

(Kommun 15) 
 

För de flesta innebär en flyttning till äldreboende en inskränkning i det normala livet. Kommunens 
kostnader är också stora för äldreboendet. Det är viktigt att överväga, och när det är möjligt också pröva, 
andra insatser före beslut om särskilt boende.  (Kommun 12) 
  

6.1.1 Socialnämndens ansvar och helhetssyn 

Ytterligare exempel på tvetydligt budskap är när det i en del av riktlinjerna stod att 

kommunen beaktar en helhetssyn i samband med en behovsbedömning och samtidigt har 

kriterier som kräver omfattande omvårdnadsbehov. Som bekant skall Socialnämnden, enligt 

SoL (5 kap. 5 §) värna om sina äldre medborgare i form av goda bostäder och trygghet i 

hemmet. Det är även kommunens skyldighet att inrätta särskilda bostäder för äldre som är i 

behov av det.  

     Sex av riktlinjerna formulerade att kommunen beaktade en ansökan beträffande bistånd för 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende utifrån SoL (5 kap. 5 §, 1 och 2 stycket). Detta 

kapitel i socialtjänstlagen handlar som tidigare nämnt om att Socialnämnden ska verka för 

äldre människor som är i behov av stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Paragrafen innefattar även kommuners skyldigheter att inrätta särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Riktlinjerna var olika 

utformade men innefattade samma information. Nedan exemplifieras hur de sex riktlinjerna 

presenterade kommunens beaktande av en ansökan. 
 

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd 
och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd (SoL 5 kap. 5 §, 1-2 stycket) 
 

Enligt SoL (5 kap. 5§, 3 stycket) ska den äldre så långt som möjligt kunna själv välja när och 

hur, stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig services skall ske. Ingen av ovanstående 

kommuner hade preciserat detta i sina riktlinjer.  

      Socialtjänstförordningen (SoF, 2 kap. 2 §) verkar, som tidigare nämnt, för en helhetssyn 

av den enskilde i samband med en behovsbedömning. I de tjugo riktlinjerna fann jag endast 
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tre riktlinjer som uttryckligen formulerats att kommunen beaktade en helhetsbedömning av 

den enskilde i samband med behovsbedömningen. Helhetssynen innebär en strävan efter att 

förstå sammanhang och den helhet som den enskilde befinner sig i. Socialtjänsten skall beakta 

både de starka och de svaga sidorna hos den enskilda människan och väga samman dennes 

olika behov. Helhetsbedömningen innebär att den enskildes situation och möjligheter vägs 

samman med fysiska, sociala, medicinska, psykologiska och existentiella behov (SoF, 2 kap. 

2 §). 

      Av de tjugo kommuners riktlinjer beträffande särskilt boende för äldre personer var det tre 

riktlinjer (kommun 3,12 och 15) som angav att behovet skall grunda sig på en 

helhetsbedömning. Även i riktlinjerna från (kommun 1, 8 och 20) betonades att de beaktade 

någon form av helhetssyn i samband med biståndsbedömningen. Kommun 1 betonade delar 

av socialtjänstlagens portalparagraf (SoL, 1 kap. 1 §):  
 
 Den enskilde brukarens behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalité alltid ska beaktas.  
      (Kommun 1) 
Nedanstående riktlinje betonade att det är det:  
 
 individuella behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak.  (Kommun 20) 
 
Nedan illustreras hur en annan kommun beaktar helhetssynen i samband med 

biståndsbedömningen: 
 

Men vid tilltagande fysisk svaghet kan hänsyn, vid en helhetsbedömning, även tas till trygghet och social 
isolering.     (Kommun 8) 

 

Tolkningen av detta är att kommunen endast vidtar en helhetsbedömning om den äldres 

fysiska svaghet ökar. Vidare tolkar jag att helhetssynen kan beaktas om den enskilde upplever 

otrygghet och social isolering.  

      Samtliga riktlinjer beaktade en individuell behovsbedömning med en helhetssyn eller man 

framhävde att Socialnämnden och kommunen har ett ansvar gentemot den äldres 

välbefinnande och omsorg. Däremot framkom det inte i riktlinjerna att den äldre har rätt till 

medverkan angående val av när och hur stöd samt hjälp ska ges. Det angavs även krav på att 

den enskildes omvårdnadsbehov måste vara omfattande dygnet runt eller att behoven inte 

kunde tillgodoses på något annat sätt innan denne hade möjlighet att beviljas bistånd för 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende. 
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6.2 Kvarboendeprincipen  
Det gemensamma jag fann i detta tema var att kommunerna främjar att de äldre ska, så långt 

som möjligt, bo kvar i sina ordinarie boenden med hjälp av insatser. Det handlar om att 

biståndshandläggarna, vid en bedömning beträffande en ansökan om bistånd främst utgår 

ifrån socialtjänstlagens paragraf (SoL, 5 kap. 4 §, 2 stycket) som kortfattat innebär att 

kommunen skall stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv samt möjligheten att 

bo kvar i det ordinära boendet vilket har varit den officiella policyn i Sverige i decennier. 

Nedan följer tre exempel på hur de olika riktlinjerna utformats beträffande 

kvarboendeprincipen.  
 

Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att förstärka möjligheterna till eget (ordinärt) boende. Det 
är även i de fall den enskilde brukaren har omfattande behov av vård och omsorg. Olika stödinsatser som 
exempel bostadsanpassning ska underlätta för den enskilde brukaren att kunna bo kvar i sitt ordinära 
boende så länge det är möjligt.  Stöd och avlösning kan också ges för att underlätta för dem som vårdar 
närstående.     (Kommun 1) 

      
 Utgångspunkten under senare år har varit möjligheter till att bo kvar i eget boende.  

(Kommun 11) 
 

I prövningen ingår att ta ställning till om den enskilde behöver ett särskilt boende för att tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. I prövningen ingår också att ställningstagande till om behovet kan tillgodoses på 
annat sätt, vanligtvis inom insatser från hemtjänst, vilket innebär för den enskilde att bo kvar i sitt hem. 

(Kommun 13) 
 

Samhällets insatser för att underlätta kvarboende handlar framför allt om att ge hjälp i 

hemmet genom hemtjänst och hemsjukvård men även genom bostadsanpassning och 

hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2008:25). Enligt Socialstyrelsen (2008:25-26) har utvecklingen 

inom kommunernas vård och omsorg gått mot att allt mer vård ges i det ordinarie boendet 

även de särskilda boendeformerna har i viss grad omvandlats till ordinarie boenden. Trenden 

visar att den informella hjälpen och vården i hemmen har ökat då oftast de kvinnliga anhöriga 

eller andra närstående tycks ta det största ansvaret. Av de som var i behov av hjälp var det 

nästan hälften som enbart fick informell hjälp (a.a. 2008). 

6.3 Kriterier 

Det gemensamma jag fann i detta tema var att riktlinjerna innehöll någon form av kriterier 

som den äldre måste uppfylla innan denne har möjlighet att beviljas bistånd. Alla utom en 

kommun angav dessa omfattande kriterier. Med hjälp av kriterier preciserades vilka behov 

den äldre måste uppfylla innan denne har möjlighet att beviljas bistånd. En del riktlinjers 

behovskriterier var uppstaplade, så att man tydligt kunde utläsa dem. Andra behovskriterier 

benämndes som behov, vilka kunde vara skrivna i löpande text. De flesta behovskriterier var 
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likartade och omfattade allt från ett kriterium och som mest sex kriterier. En riktlinje 

preciserade kriterier speciellt mot särskilt boende för demenssjuka och särskilt boende för 

somatisk vård.  

     I en del riktlinjer preciserades att den äldre ska beviljas alternativt har möjlighet att 

beviljas bistånd. Kriterierna kunde även handla om att den äldre var tvungen att uppfylla ett 

särskilt antal kriterier innan denne hade möjlighet till bistånd. Nedan följer en närmare 

presentation av detta. 

     Vidare följer även en presentation av respektive behovskriterium. Under varje 

behovskriterium har jag nämnt vilka kommuner som angett att de ska alternativt har möjlighet 

att bevilja bistånd med endast ett kriterium uppfyllt och/eller när alla andra insatser är 

otillräckliga. Efter varje behovskriterium har jag kommenterat det som bistånd ska beviljas 

eller bistånd kan beviljas. Först följer en beskrivning om vad som menas med ska eller har 

möjlighet att beviljas bistånd. 

6.3.1 Ska eller har möjlighet att beviljas  

Det gemensamma jag fann under denna rubrik var riktlinjernas kriterium beträffande om den 

äldre var berättigad bistånd eller endast hade möjlighet till det trots att ett behovskriterium var 

uppfyllt och behoven inte kunde tillgodoses på något annat sätt. Som tidigare nämnt lämnar 

socialtjänstlagen en friare tolkning av lagen för att uppnå flexibilitet beträffande bedömningar 

av enskilda individer. Med det förutsätts att bedömningarna grundar sig på individuella 

behov. När den äldre hjälpsökande hade uppfyllt ett kriterium gav fem kommuner bistånd 

(kommun 2, 5, 10, 11, 15), tre angav att den sökande endast har möjlighet att beviljas bistånd 

(kommun 1, 3, 7). I de övriga tolv kommunerna framgick varken om den enskilde ska eller 

har möjlighet till att beviljas bistånd med endast ett kriterium uppfyllt.  

6.3.2 Krav på antal uppfyllda behovskriterier  

Det gemensamma jag fann under denna rubrik var att riktlinjerna preciserade att den äldre 

måste uppfylla ett visst antal kriterier innan möjlighet till bistånd. I åtta av de tjugo 

kommunerna angavs att endast ett av kriterierna måste uppfyllas för att ha möjlighet att 

beviljas särskilt boende/vård- och omsorgsboende.  

Det var kommunerna 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 och 15. Riktlinjerna var olika formulerade, nedan 

följer tre exempel: 
 
 Kriterier för att beviljas särskilt boende måste någon eller några kriterier vara uppfyllda. 

(Kommun 2) 
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 Bedömningskriterier, det räcker om ett av ovanstående kriterier uppfylls. 
(Kommun 3) 
 

Bedömningskriterier: Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde skall beredas 
bostad i ett Vård- och omsorgsboende. Minst ett av följande bedömningskriterier skall vara uppfyllt för 
att den enskilde skall få en bostad i ett särskilt boende. 

(Kommun 5) 
 

För att ha möjlighet att beviljas bistånd tolkade jag i sex av riktlinjerna att samtliga kriterier 

skulle beaktas vid behovsbedömning av särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Det var 

kommunerna 13,14,16,18,19 och 20. Se följande två exempel: 
 
 Följande kriterier ska beaktas vid rättighetsprövning av ansökan om särskilt boende. 

(Kommun 13) 
  
 Kriterier för bistånd till lägenhet i särskilt boende.  (Kommun 18) 
 

I fem av riktlinjerna (kommunerna 4, 6, 8, 9, och 12) stod det inte specificerat om fler 

kriterier än ett var tvungna att uppfyllas för att den äldre skulle ha möjlighet att beviljas 

bistånd.  

6.3.3 När alla insatser är bedömda som otillräckliga 

Sjutton kommuner (kommun: 1-14, 16, 18, 19) hade ett kriterium som innebar när alla 

insatser i det ordinarie hemmet är prövade men bedömda som otillräckligt har den äldre 

hjälpsökande möjlighet att beviljas bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende. 

Kriteriet kunde även omfatta otillräcklig säkerhets- och/eller trygghetsskapande i det egna 

hemmet. Nedan följer tre exempel på hur kriteriet kunde vara formulerade. 
 

• Den enskildes hemtjänst förmår inte att tillgodose behoven hos den enskilde samtidigt som 
prövad/bedömd växelvård inte fungerar. 

• När insatser i ordinärt boende inte är tillräckliga för att garantera trygghet och säkerhet 
• Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov under hela dygnet som inte kan tillgodoses på annat 

sätt exempelvis genom hemvårdsinsatser eller när behovet av insatser är av sådan omfattning att det är 
orimligt att ålägga kommunen att tillhandahålla i ordinärt boende. 

 

Av dessa sjutton riktlinjer var det fyra riktlinjer (kommun: 2, 5, 10, 11) som angav att bistånd 

ska beviljas. Två riktlinjer (kommun: 1, 7) angav att bistånd kan beviljas.  

6.3.4 Stort och varaktigt omsorgsbehov 

Sexton av kommunerna (kommun: 1, 3-10, 13-16, 18-20) hade behovskriterium som 

innefattade stort och varaktigt behov av omsorg, oftast dygnet runt. Kommun 10 preciserade 

att behoven kunde vara av såväl psykisk som fysisk art. 

     Formuleringarna av kriterier skilde sig dock åt mellan de olika riktlinjerna, exempelvis:  
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• Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat med oförmåga att på 

kalla hjälp. 
• Ett stort varaktigt behov av omsorg dygnet runt 

(Kommun 10) 
 

Kommun 13 preciserade inte stort behov. Utan angav: 
 
 Fysisk omvårdnad, personlig omvårdnad och praktisk hjälp/serviceinsatser.  
      (Kommun 13) 
       
Av dessa var det tre kommuner (kommun: 5, 10, 15) som angav att bistånd ska beviljas. Tre 

kommuner (kommun: 1, 3, 7) angav att bistånd kan beviljas.  

      Vidare presenteras fem återkommande behovskriterier med en kommentar om den äldre 

ska eller har möjlighet att beviljas bistånd med ett behovskriterium uppfyllt. 

6.3.5 Upplevelse av oro eller otrygghet 

Åtta kommuner (kommun: 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 20) hade ett behovskriterium som omfattade 

den enskildes upplevelse av exempelvis oro eller otrygghet eller behov av stöd för att känna 

trygghet. Två av dessa kommuner uttryckte att även den enskildes risk för att utsätta sig själv 

för fara gäller som ett kriterium. I tre olika riktlinjer illustreras behovskriteriet: 

 
• Den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är en fara för sig själv. 
• Otrygghet och isolering i samband med fysisk svaghet. 
• Behöver tillsyn eller andra insatser under stor del av dygnet och/eller upplever en så stor otrygghet, 

ensamhet, osäkerhet eller oroskänsla i sitt ordinära boende att välbefinnandet hotas. 
 

Av dessa åtta kommuner var det två (kommun: 5, 10) som angav att bistånd ska beviljas. 

      Fyra av kommunerna (kommun: 13, 14, 16, 20) beaktar samtliga av sina behovskriterier 

för att ha möjlighet att bevilja bistånd.  

6.3.6 Demenssjukdom eller psykisk ohälsa 

Sex av tjugo kommuner (kommun 2, 3, 5, 14, 15, 18) beaktade olika grads demenssjukdomar 

med diagnos i samband med biståndsbedömning. Tre kommuner (kommun 2, 5, 15) angav att 

bistånd ska beviljas. En kommun (kommun 3) angav att bistånd kan beviljas. Jag tolkade att 

två kommuner (kommun 14, 18) beaktade samtliga behovskriterier för att bevilja bistånd. 

      Tre kommuner (kommun 3, 5, 12) hade behovskriterium som omfattade oro orsakad av 

psykisk ohälsa som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende.  

       Kommun 5 angav att bistånd ska beviljas och kommun 3 angav att bistånd kan beviljas av 

ovanstående behovskriterium. 
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6.3.7 Medicinska behov 

Fyra kommuners (kommun 3, 5, 12, 15) ena behovskriterium omfattade medicinska behov 

eller behovet av närhet till sjuksköterska och/eller annan personal.  

I två kommuner (kommun 5 och 15) angavs att bistånd ska beviljas. I kommun 3 angavs att 

bistånd kan beviljas i ovanstående fall. 

6.3.8 Hög ålder      

Kommun 10 och 13 beaktade hög ålder vid biståndsbedömningen. Se exempel nedan: 
 
 Dessutom skall hög ålder beaktas eftersom det i sig kan medföra hälsoproblem och allmän svaghet. 

(Kommun 10) 
 

Hög ålder med utgångspunkt från att den enskildes hälsoproblem och hjälpbehov snarare kommer att öka 
än minska.     (Kommun 13) 

 

Kommun 13 beaktade att en hög ålder är en ökad risk för snabbt försämrad hälsa och risk för 

olyckor vilket kan innebära att behovet av ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende blir 

akut. Trots det har jag tolkat att samtliga av kommunens behovskriterier ska beaktas för att ha 

möjlighet till bistånd. I kommun 10 angavs att bistånd ska beviljas och kommun. 

6.4 Sammanfattning  

Resultatet av materialets sammanställning visar att riktlinjernas utformning skilde sig åt trots 

att dessa innehöll likartad information. Budskapen i en del riktlinjer var även tvetydiga som i 

de fall där dessa angivit att biståndsbedömningen utgår från en helhetssyn där man väger 

samman psykologiska, sociala och existentiella behov samtidigt som det fanns kriterier som 

den äldre måste uppfylla innan denne hade möjlighet att beviljas bistånd. 

      Hälften av kommunerna upplyste eller uttryckte att de främst beaktade 

kvarboendeprincipen vid bedömningen och hanteringen av ansökningar om bistånd för 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende.  

     Nio av tio av kommunernas kriterium, för att ha möjlighet att beviljas bistånd, är när 

samtliga insatser som hemtjänst eller hemsjukvård bedömts som otillräckliga och/eller när 

behovet inte kunde tillgodoses på annat sätt. Åtta av tio av kommunernas ena behovskriterium 

var att den enskilde skulle ha omfattande och varaktiga vård- och omsorgsbehov, oftast 

dygnet runt. Trots det var det endast två av tio som utlovade att den enskilde skall beviljas 

bistånd.  
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     Fyra av tio kommuner hade behovskriterium som beaktade sökande som upplevde oro eller 

otrygghet eller på annat vis var i behov av stöd för att känna trygghet. Två av fyra kommuner 

utlovade att den äldre skall beviljas bistånd i detta fall. 

     Knappt fyra av tio av kommunernas ena behovskriterium beaktade enskilda med 

demenssjukdom alternativt psykisk ohälsa. 

     Två av tio kommuner hade ett behovskriterium som beaktade medicinska behov, närhet till 

sjuksköterska eller likvärdig personal. Endast en av tio tog hänsyn till en hög åldern hos den 

enskilde.  

      Sammanfattningen av resultatet tyder på att en äldre person som söker bistånd för särskilt 

boende/vård- och omsorgsboende måste ha omfattande och varaktiga behov som inte går att 

tillgodoses på något annat sätt innan denne har en möjlighet att beviljas bistånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37  

7. Analys  

Under detta avsnitt tolkas och analyseras resultatet med hjälp av bland annat tidigare 

forskning samt utifrån teoretiska referensramar.  

      Dessa gemensamma teman jag fann i resultatdelen visar på en form av en homogen 

konstruktion av riktlinjerna vilket kan antyda en viss centralisering mellan kommunerna som 

Trydegård och Thorslund (2010:508) refererar i sin studie. Denna form av centralisering kan 

även omfatta det Jacobsen och Thorsvik (2008:235) och Hatch (2001:109) menar när de 

påpekar att organisationer, med samma handlingsmönster, tillsammans utvecklar 

gemensamma åsikter eller lämpliga förhållningssätt.  

     Samtidigt visar resultatet att riktlinjernas varierande krav på uppfyllda kriterier och 

formuleringar kan innebära varierande beslut, kommunerna emellan. Detta kan jämföras med 

Trydegård och Thorslund (2010) studie som påvisar att spridningen av täckningsgraden, det 

vill säga andelen äldre som får äldreomsorg, mellan kommunerna har ökat sedan 2001 (a.a. 

2010:505). 

      Efter bearbetningen med resultatdelen och dess olika teman tyckte jag mig kunna urskilja 

två gemensamma analysteman. Det första analystemat som jag fann gemensamt från samtliga 

teman från resultatdelen var att bedömningen beträffande den äldres behov inte verkade vara 

rättssäker. Jag kallar detta analystemat för frånvaro av rättsäkerhet. Det andra analystemat 

som jag kunde urskilja var hur riktlinjernas budskap kan komma till uttryck i praktiken. Jag 

kallar detta analystema för legitimitet. 

      Under följande två rubriker följer en närmare analys av dessa två teman. Som referensram 

har jag främst applicerat den moderna institutionella teorin, tidigare forskning samt 

socialtjänstlagen. 

 

7.1 Legitimitet  
Ur första temat från resultatdelen, budskap, framkom att utformningen av riktlinjerna hade ett 

gemensamt analystema som i grunden handlar om ett slags organisatoriskt legitimitet. 

Formuleringen av de olika riktlinjerna visar en tendens att fungera som en slags information 

om vad kommunen har att erbjuda beträffande äldreomsorgen, vilket bekräftas i Feltenius 

(2012) studie. Riktlinjen kan även fungera som en dokumentation om vad kommunen har att 

erbjuda den äldre och vad denne kan förvänta sig av äldreomsorgen (a.a. 2012:16) likaväl som 

riktlinjerna kan fungera som ett sätt för kommunerna att själva reglera sitt ansvar gentemot 

den äldre medborgaren.  
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      Den äldre och anhöriga kan även tolka informationen som något man inte kan motsätta sig 

på grund av att dessa är konstruerade under legitima grunder i och med att dessa är skapade 

av kommunpolitiker (Feltenius, 2012:6). Att presentera riktlinjer, som en slags information 

om vilka kriterier som den äldre måste uppfylla, innan denne har möjlighet att beviljas bistånd 

kan därför uppfattas som adekvat och tillförlitlig information av den äldre och dennes 

anhörige. En annan form av legitimitet som den äldre kan uppfatta med riktlinjerna är att 

dessa garanterar en liknande behandling för andra medborgare i samma situation, vilket kan 

innebära att den drabbade lättare accepterar besluten (Feltenius, 2012:6).  

      Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en av organisationernas tillvägagångssätt för att 

visa tecken på engagemang är att formulera mål och skapa arrangemang för samordning, 

styrning och kontroll men att dessa i grunden saknar praktisk betydelse för det arbete som 

verksamheten utför (a.a. 2008:234). En symbolisk handling kan vara då riktlinjen 

representerar ett tillförlitligt dokument för att upprätthålla en jämlik bedömning samtidigt som 

det i praktiken inte behöver betyda något (Feltenius, 2012:16) exempelvis var de tvetydiga 

budskapen i riktlinjerna. Riktlinjerna kan även representera ett marknadsinspirerande styre 

(Feltenius, 2012:5-6) där tanken bakom dess formuleringar är att reglera verksamhetens 

resursåtgång framför att främja en god äldreomsorg.  
      Både Hatch (2002:110) samt Jacobsen och Thorsvik (2008:233) menar att det är viktigt 

för organisationer att förmedla omgivningen om hur deras verksamhet fungerar. Detta innebär 

att verksamhetens byråkrati och struktur blir legitima. Som tidigare nämnt påvisade Feltenius 

(2012:18) studie att politikernas föreställningar om att skapa jämlikhet i beslutsfattandet med 

hjälp av riktlinjerna egentligen grundade sig i att öka legitimiteten inom äldreomsorgens 

beslutsfattande. Feltenius (2012) påvisade även att riktlinjerna kan ange vilka kriterier som 

kommuninvånaren måste uppfylla för att vara berättigat stöd av olika slag (a.a. 2012:5) vilket 

framkom i flertalet av uppsatsens granskade riktlinjer vilka även kan påverka 

biståndsbedömningen.  

      För att förstå logiken bakom biståndsbedömarnas förmåga att arbeta utifrån dessa 

kommunala riktlinjer handlar om att skapa en klientroll (Johansson, 2007:55). I detta fall kan 

det handla om att omstrukturera de äldre hjälpsökande till klienter för att få dem att passa in 

enligt riktlinjernas konstruktion. Johansson (2007:55) menar att en sådan omstrukturering kan 

anses nödvändig för att effektivt kunna hantera en stor mängd människor och samtidigt hålla 

kontroll på dem. Enligt Feltenius (2012:15) främjar riktlinjerna liknande behandling mellan 

biståndsbedömarna vilket motsäger en enskild bedömning.  
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      Johansson (2007) menar oavsett om biståndsbedömaren underordnas organisatoriska 

bestämmelser eller om denne försvarar sig mot organisationens byråkrati har denne alltid ett 

visst utrymme för egna bedömningar (a.a. 2007:52) vilka kan komma i uttryck i form av 

individuella värderingar. Samtidigt kan Larssons (2004) bekräftelse om att sociodemografiska 

faktorer såsom civilstånd, kön och utbildning påverkar mottagandet av formell samt informell 

vård liksom sociala nätverk och psykologiska faktorer, påverka behovsbedömningen. 

Likartade faktorer påvisades även i den italienska studien (Gori, 2000). 

      Förutom att riktlinjerna fungerar som ett slags styrdokument för biståndsbedömarna kan 

följande exempel även fungera som en slags hänvisning som riskerar att beaktas framför en 

individuell behovsbedömning.      
 

För de flesta innebär en flyttning till äldreboende en inskränkning i det normala livet och kommunens 
kostnader är också stora för äldreboendet.  
     (Kommun 12)  

 

Om dessa riktlinjer är ett sätt för politikerna att stärka legitimiteten i äldreomsorgen och 

garantera jämlikhet i beslutsbedömningarna som Feltenius (2012:6) studie påvisar, innebär det 

i praktiken att biståndsbedömarna bortser från skyldigheten att göra individuella prövningar i 

varje enskilt ärende (SoL, 4 kap. 1 §) samt beaktande av helhetssynen (SoF, 2 kap. 2 §) och 

socialtjänstens intentioner för att garantera den enskildes rättssäkerhet (Lindelöf & Rönnbäck, 

2007:1).   

7.2 Frånvaro av rättssäkerhet 

Det andra gemensamma analystemat som jag fann från resultattemana kvarboendeprincipen 

och kriterier var frånvaron av en rättssäker behovsbedömning vilket tyder på att kommunen 

inte genomför en individuell rättssäker behovsbedömning.  

      Flertalet av riktlinjerna hänvisade till kvarboendeprincipen i samband med 

biståndsbedömningen vilket innebär att kommunen, så långt det är möjligt, ska underlätta för 

äldre människor att få bo kvar i sina bostäder (SoL, 5 kap. 4 §, 2 stycket). Detta behöver inte 

betyda att kommunen endast ser till den äldres bästa. Det kan vara ett sätt för 

kommunpolitikerna att reglera äldreomsorgens resursåtgång med riktlinjerna som stöd 

(Feltenius, 2012:14). Det kan vara ett sätt för att minimera bistånd för särskilt boende/vård- 

och omsorgsboende vilket i sådana fall bekräftar Trydegård och Thorslunds (2010) studie om 

att den kommunala äldreomsorgen blivit mindre generösa (a.a. 2010:503). I dessa riktlinjer 

preciserades det dessutom att den enskilde måste ha omfattande och varaktiga behov som inte 

går att tillgodose på annat sätt innan denne har möjlighet att beviljas bistånd. 
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Socialtjänstlagens paragraf om kvarboendeprincipen (SoL, 5 kap. 4 §) vid bedömning av 

bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende betonar vikten av att Socialtjänstlagen 

skall beakta den äldres behov av trygghet och en meningsfull gemenskap tillsammans med 

andra. Om biståndsbedömarna utgår från kvarboendeprincipen och bortser från den enskildes 

individuella behov frångår de även sitt ansvar beträffande den individuella behovsprövningen 

som skall garantera den enskildes rättsäkerhet (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:1). Det finns en 

anledning varför en äldre människa söker bistånd till ett särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende. Det kan handla om att denne känner en stor oro och otrygghet i den egna 

bostaden vilket bör beaktas. För en äldre människa kan en utgångspunkt som 

kvarboendeprincipen ha en negativ inverkan och dennes chans att få bistånd. 

     Som tidigare nämnt angavs det i en del riktlinjer att kommunen, vid en behovsbedömning, 

beaktade en helhetssyn av den enskilde. I en del andra riktlinjer påpekades kommunens 

ansvar beträffande att inrätta särskilda boendeformer för äldre med särskilda behov. I dessa 

riktlinjer preciserades även att behovsbedömningen utgår från Socialnämndens intention som 

handlar om att värna om de äldres välbefinnande. Trots det hade samtliga av dessa riktlinjer 

behovskriterier som specificerade att den enskildes omvårdnadsbehov måste vara stort dygnet 

runt eller att behoven inte kunde tillgodoses på något annat sätt innan denne har möjlighet att 

beviljas bistånd. Dessa ovanstående kriterier i samband med en helhetssyn eller där 

riktlinjerna deklarerat om kommunens och Socialnämndens ansvar gentemot den äldres 

välbefinnande tyder inte på en individuell behovsbedömning eller en rättssäker prövning. 

     Enligt SoL (4 kap. 1 §) har den enskilde rätten till bistånd av socialtjänsten, om denne 

varken själv eller på annat sätt inte kan få dessa behov tillgodosedda. Flertalet av 

kommunerna har gjort en friare tolkning av lagen. Flera av riktlinjerna som granskats 

preciserade att den äldre måste uppfylla ett särskilt antal kriterier innan denne har möjlighet 

att beviljas bistånd. Vid ett avslag kan detta tyda på att kommunen frångår den enskildes 

rättighet till bistånd. För den enskilde kan detta vara svårt att motsäga sig dels om denne inte 

känner till sina rättigheter och dels för att beslutsfattandet anses vara legitimt grundade 

(Feltenius, 2012:16). Detta innebär att enskilda som inte uppfyller de antal kriterier som 

dennes kommun kräver riskerar att inte få sin ansökan om bistånd beviljad. Även detta kan 

relateras till Feltenius (2012:14) studie som påvisar riktlinjernas förmåga att fungera som en 

kontrollant ur ett politiskt syfte för att reglera äldreomsorgens kostnader.  
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7.2.1 Rättighetsparagraf 
Jag vill återkoppla rättssäkerheten till socialtjänstlagen (SoL, 4 kap. 1 §) och till den av 

socialtjänstlagens vägledande principer som handlar om helhetssynen (SoF, 2 kap. 2 §). 

Biståndsparagrafen (SoL 4 kap. 1 §) är utformad som en rättighetsparagraf för den enskilde. 

Det innebär att den som uppfyller kriterierna i paragrafen sålunda har rätt till bistånd för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig 

levnadsnivå där begreppet livsföring i övrigt ingår. I SoL (4 kap. 1 §) anges fyra viktiga 

fundament i biståndsbegreppet. Begreppet livsföring i övrigt är ett av fundamenten och avser 

alla de behov som den enskilde kan tänkas ha för att tillförsäkras en skälig levnadsstandard. 

Biståndet för att tillförsäkra denna skäliga levnadsstandard kan, som tidigare nämnt, handla 

om bistånd i form av särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Därmed har den enskilde som 

uppfyllt rättighetsparagrafen rätt till ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Trots det 

tycks kommunerna kunna utforma riktlinjer som avviker från socialtjänstlagens intentioner.  

     Konsekvenserna av detta visar att socialtjänstlagens ramkonstruktion ger lokala politiker 

stort utrymme att forma socialpolitiken (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:52). Detta riskerar att 

behovsbedömningen styrs av riktlinjerna framför den äldres behov. Som tidigare nämnt finns 

det enligt Thorslund (2013:296) heller inga förarbeten eller kommentarer i lagen att relatera 

till om vad som menas med behov.  

      Blomberg (2004) menar att en central utgångspunkt i den moderna institutionella teorin är 

att organisationer betraktas som komplexa system där ideologier, arbetssätt och 

organisationsstrukturer speglar givna föreställningar och kulturella myter kring vad som anses 

vara det korrekta och rationella. Därmed har organisationen skapat en legitimitet över hur 

verksamheten eller delar av den ska drivas (a.a. 2004:37). Detta kan relateras till hur 

kommuner kan bedriva äldreomsorg och bedöma om bistånd beträffande särskilt boende/vård- 

och omsorgsboende efter konstruerade riktlinjer. Det kan för den äldre innebära att dennes 

behov inte bedöms utifrån en individuell och rättssäker bedömning, vilket kan resultera i 

negativa konsekvenser för den äldre hjälpsökande.  
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8. Slutsatser 
Sedan ädelreformen 1992 har kommunerna fått ökat ansvar över äldreomsorgen. 

Socialtjänstlagen ger kommunerna utrymme att forma äldreomsorgen efter kommunens 

förutsättningar och behov vilket innebär att många kommuner har skapat egna riktlinjer som 

fungerar som styrdokument vid handläggning av den äldre sökandes ärenden.   

      I syfte att öka kunskapen om hur kommunala riktlinjer beträffande biståndshandläggning 

inom äldreomsorgen är utformade samt vilken betydelse dessa kan ha gentemot en äldre 

medborgare som ansöker bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende har tjugo 

kommunala riktlinjer undersökts. 

      Det första som framkom under bearbetningen med resultatdelen var att riktlinjerna var 

likartade. Det första temat budskap visade att riktlinjernas budskap dels kan vara tvetydigt och 

dels påverka biståndshandläggarnas behovsbedömning. Det andra temat kvarboendeprincipen 

visade att nästan hälften av kommunerna beaktade att den äldre, med hjälp av insatser, skall 

bo kvar i ordinarie bostad så länge som möjligt. Detta tyder på att behovsbedömningen inte 

beaktar en individuell bedömning där psykologiska, sociala och existentiella behov vägs 

samman. I det tredje temat kriterier fanns två övervägande likheter beträffande riktlinjernas 

kriterier vilka handlade om att samtliga insatser måste vara beprövade och/eller att 

omsorgsbehovet måste vara omfattande och varaktigt innan den enskilde har möjlighet till 

bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende. Även detta tyder på att kommunerna 

inte tar hänsyn till en individuell behovsbedömning. Tidigare studie (Feltenius, 2012) 

påvisade att politikernas syfte med riktlinjerna var bland annat att skapa jämlikhet mellan 

biståndsbedömningarna men främst för att skapa legitimitet. Detta kan innebära att en äldre 

sökande har svårt att hävda sig mot biståndshandläggarens bedömning. 

     Uppsatsens resultat tyder på att kommunerna med stöd av riktlinjerna bedömer den 

enskildes behov med en rättsosäker behovsbedömning och det framstår som att det är svårt för 

en äldre att få bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende.  

      För en äldre människa innebär detta att det inte räcker med omfattande vårdbehov eller 

upplevelser av otrygghet eller oro för att ha möjlighet att beviljas bistånd innan samtliga 

insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård anses som otillräckliga och ”uttömda”. Detta 

innebär att inte ens ovanstående garanterar bistånd för särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende hos alla kommuner.  
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9. Slutdiskussion 
I syfte att öka kunskapen om hur kommunala riktlinjer beträffande biståndshandläggning 

inom äldreomsorgen är utformade samt vilken betydelse dessa kan ha gentemot en äldre 

medborgare som ansöker bistånd för särskilt boende/vård- och omsorgsboende undersökte jag 

tjugo kommuners riktlinjer. Resultatet tyder på att de flesta av dessa undersökta kommuner 

utför behovsbedömningar av äldre sökande utan socialtjänstens intention om en individuell 

behovsbedömning där sociala, psykologiska och existentiella behov vägs samman. Detta 

pekar på att det finns en lucka mellan socialtjänstlagen och kommunens självstyre. 

     Enligt (Johansson, 2007) kännetecknas klientrelationen främst av sin dubbla karaktär då 

det handlar om en relation mellan två människor och samtidigt ett förhållande mellan en 

organisation och klient. Det organisatoriska sammanhanget är det som skiljer relationen från 

andra sociala relationer och som innebär att organisationen måste konstruera den enskilde till 

en klient för att denne skall passa in i organisationen (a.a. 2007:80). En 

biståndshandläggare/socialarbetares yrke innebär att bemöta den enskilda sökande med 

respekt och lyhördhet samt balansera klientens och verksamhetens intresse.  

     För en biståndshandläggare som till sin profession är utbildad att bedöma den äldre 

enskilde utifrån dennes individuella behov kan styrdokument som kommunala riktlinjer 

motsätta sig biståndshandläggarens etiska värderingar samtidigt som det kan vara svårt för 

denne att frångå dessa styrdokument. En biståndshandläggare kan hamna i en 

lojalitetskonflikt mellan organisationens krav och klientens bästa. 

    För den äldre sökande kan en rättsosäker bedömning betyda en social orättvisa på grund av 

att denne inte fått genomgå en individuell behovsbedömning. 

     Som tidigare nämnt påvisade Larssons (2004) avhandling att sociodemografiska faktorer 

såsom civilstånd, kön och utbildning påverkar mottagandet av informella och formella 

tjänster. Även sociala nätverk som barn, vänner och relation med släktingar spelar in likväl 

psykologiska faktorer. Detta kan innebära att ett socialt nätverk kan ge den äldre en informell 

hjälp i hemmet eller argumentera för den äldres rättigheter till formell hjälp. 

      En undran är hur mycket en socio-, kulturell- och ekonomisk bakgrund kan påverka en 

ansökan. Hur är dessa ansökningar formulerade och kan detta även påverka besluten? Hur 

mycket påverkar en biståndshandläggares/socialarbetares värdegrund, empati, lyhördhet och 

känsla för rättvisa för att hjälpa den sökande som har svårt att uttrycka sina behov?  

      Man önskar att kommunerna utökar äldreomsorgen genom att bygga bostäder, utbilda 

vårdpersonal och socialarbetare för att täcka behoven. Samtidigt bör kommunpolitiker ta del 

av tidigare forskning och erfarenheter som socialarbetare, biståndshandläggare och anhöriga 
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fått erfara inom äldreomsorgen samt beakta dessa erfarenheter och synpunkter vid planering 

av resursfördelning.  

      Socialtjänstlagen borde ge kommunerna tydliga instruktioner hur äldreomsorgen skall 

drivas dels för att undvika brister i den kommunala äldreomsorgen och undvika riktlinjer som 

verkar bortse från socialtjänstlagen. Men även dels för att de äldres behovsbedömningar skall 

ske med en rättssäker prövning. Alla kommuner borde även ha en äldreombudsman som för 

den äldres och dennes anhörigas talan vid behov. 

Är inte våra äldre värda att ha ett tryggt och meningsfullt liv under sina sista år?  

 

9.1 Förslag på vidare studier 
Det skulle vara väldigt intressant att veta hur biståndshandläggarna i praktiken förhåller sig 

till socialtjänstlagen (SoL, 4 kap. 1 §) vid biståndsbedömning av särskilt boende/vård- och 

omsorgsboende inom äldreomsorgen. Det skulle vara värdefullt att få reda på om de bedömer 

enligt riktlinjernas dokumentationer eller om de bedömer efter den enskildes individuella 

behov utifrån ett helhetsperspektiv.  
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11. Bilaga 1 
Resultat av 20 kommuner 
 

Kommun 1: Förord av riktlinjen för särskilda boendeformer: 
Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att förstärka möjligheterna till eget (ordinärt) boende. Det är 

även i de fall den enskilde brukaren har omfattande behov av vård och omsorg. Olika stödinsatser som exempel 

bostadsanpassning ska underlätta för den enskilde brukaren att kunna bo kvar i sitt ordinära boende så länge det 

är möjligt. Stöd och avlösning kan också ges för att underlätta för dem som vårdar närstående. 

 

När behoven inte kan tillgodoses i det ordinära boendet finns möjlighet att ansöka om ett 

vård- och omsorgsboende (särskilt boendeform enligt SoL kap. 5). 

Särskilt boendeform i kommun 1 kan beviljas om den enskilde har  

• Ett stort varaktigt behov av omsorg dygnet runt.  

Vidare stor det att den enskilde brukaren behov av självbestämmande, integritet, trygghet och 

livskvalitet alltid ska beaktas.  

 

Kommun 2: Förord av riktlinjen för särskilt boende: 
För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker 

sig över stor del av dygnet. Behovet kan vara av såväl fysisk, psykisk och social art. 

I särskilt boende ingår nattpersonal, mat, tvätt, städ av gemensamma utrymmen, larm och vissa kollektiva 

aktiviteter samt tillgång till sjuksköterska. 

Kriterier för att beviljas särskilt boende (någon eller några av kriterierna måste vara 

uppfyllda): 

• När kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat och 

bedömt som otillräckligt. 

• Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses 

i ordinärt boende. 

• Har utredd demenssjukdom som medför omfattande svårigheter i det ordinära 

boendet. 

• Har prövat eller övervägt korttidsvistelse/växelvård och detta har befunnits 

otillräckligt. 

 

Kommun 3: Förord av riktlinjen för särskilt boende: 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp 

i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
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Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd (5 kap. 5§ SoL). 

Rätten till bistånd i form av särskilt boende grundar sig på den enskildes vård- och omsorgsbehov. Om den 

enskilde av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, behöver annan bostad, ska 

biståndshandläggaren informera om möjligheten till trygghets- och seniorbostäder på öppna marknaden (se 

Seniorguiden). Dessa är boenden som inte kräver biståndsbeslut. 

Behovet av särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning, där den enskildes situation och möjligheter 

sammanvägs med fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov. 

Bedömningskriterier, det räcker om ett av ovanstående kriterier uppfylls: 

• Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet eller 

• Den enskildes omvårdnad är i stort behov av närhet till sjuksköterska och annan 

personal som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet eller 

• Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa eller demenssjukdom som 

påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende. 

 

Kommun 4: Förord av riktlinjen för särskilt boende: 
Särskilt boende är till för omsorgstagare som inte kan få omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i den 

ordinära bostaden. 

Lägenheten innehåller en höj- och sänkbar madrass, men i övrigt omöblerad. I nära anslutning till lägenheten 

finns tillgång till gemensamma lokaler. Ansökan sker till biståndshandläggare. En utredning påbörjas efter att 

ansökan har registrerats. Erbjudanden alternativ avslag skickas sedan ut till den sökande. 

Eventuella önskemål beaktas så långt som möjligt vid bedömning av särskilt boende, annars ges ett skäligt 

erbjudande om bostad. 

Kriterier för särskilt boende: 

• Den enskilde har ett stort behov av hjälp i kombination med en oförmåga att tillkalla 

hjälp oavsett om det föreligger ett hjälpbehov eller inte. 

• Den enskilde har svårigheter att orientera sig i tid och rum. 

• Den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är en fara för sig själv. 

• Den enskildes hemtjänst förmår inta att tillgodose behoven hos den enskilde samtidigt 

som prövad/bedömd växelvård inte fungerar. 

• Den enskilde kan inte få tillräcklig tillsyn eller tillräckliga trygghetsskapande åtgärder 

kan inte åstadkommas. 

• Den enskildes omsorgsbehov i hemmet ska i normalfallet uppgå till 25 timmar i 

veckan. 
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Kommun 5: Förord av riktlinjen för vård- och omsorgsboende: 
• Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd 

och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

• Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd (5 kap. 5§ Socialtjänstlagen). 

Rätten till bistånd i form av vård- och omsorgsboende grundar sig på den enskildes vård- och omsorgsbehov. 

Om den enskilde av andra skäl, t.ex. avsaknad av hiss i fastigheten eller otillgänglig närmiljö, behöver en annan 

bostad, ska i första hand möjlighet till bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. 

Biståndshandläggaren ska informera den enskilde om andra möjligheter t ex byte av bostad. Information om 

möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) ska också ges (sökes hos Pensionsmyndigheten). 

Arbetsterapeuter bistår med information om hjälpmedel och skriver intyg om behov av bostadsanpassning åt den 

enskilde i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

Bedömningskriterier: Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde skall 

beredas bostad i ett Vård- och omsorgsboende. Minst ett av följande bedömningskriterier 

skall vara uppfyllt för att den enskilde skall få en bostad i ett särskilt boende. 

 

• Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat med 

oförmåga att påkalla hjälp. 

• Den enskilde uttrycker stark/ständig oro eller är en fara för sig själv. 

• Den enskilde har medicinska behov och behov av närhet till sjuksköterska och annan 

personal som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet och/eller 

• Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa, social situation eller 

demenssjukdom som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende. 
Behoven skall bedömas utifrån skälig levnadsnivå och i förhållande till: 

• Medicinering 

• Mentalt tillstånd/psykisk stabilitet. 

• Funktionsnivå/omvårdnadsbehov. 

• Behov av kontinuerlig tillsyn dag och natt. 

• Behov av akut hjälp. 

 

Kommun 6: Förord till riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende: 
1. Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut. 

Den äldre har ett ansvar att själv försöka tillgodose sina behov, att t ex byta till en bostad som motsvarar den 

enskildes behov, att ta del av information och av de erbjudande om de aktiviteter, stöd och hjälp som erbjuds. 

Om den sökande inte har ett sådant biståndsbehov där särskilt boende kan bli aktuellt hänvisas och vägled hon 

till den normala bostadsmarknaden om behov av bostadsbyte föreligger. 

Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp när den enskilde inte själv kan klara av sin situation. 
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2. Bostad i särskilt boende kan erhållas när biståndsbehovet inte längre kan tillgodoses på annat 

sätt 

Behoven ska vara att omfattande social och/eller medicinsk omvårdnadskaraktär och omfatta 

stora delar av dygnet.  

Omfattande individuella behov, dygnet runt, ska kunna erbjudas i ordinärt boende. Hemtjänst 

och hemsjukvård ska anpassa sina resurser och organisation till dessa behov. 

Där insatser i form av hemtjänst/hemsjukvård eller andra insatser enligt Socialtjänstlagen inte 

är tillräckliga för att tillgodose personens behov av skälig levnadsnivå ska särskilt boende 

beviljas. 

 

Kommun 7: Förord av riktlinjen för Vårdboende (särskilt boende): 
Den enskilde som inte klarar sin dagliga livsföring i ordinärt boende och har omfattande och varaktiga behov av 

insatser dygnet runt avseende tillsyn, omvårdnad och vård kan erbjudas vårdboende. Hjälp i hemmet ska alltid 

prövas först för att på så sätt tillgodose behovet. Enligt bestämmelser i socialtjänstlagen ska bifall avseende 

vårdboende verkställas inom tre månader. Makar, samboende eller registrerade partner ska erbjudas plats på 

samma boende även i det fallet då bara en av dem har behov. Anvisar vårdboende informerar den enskilde 

alternativt legal företrädare om gällande regler avseende in/utflyttning. 

Målgrupp/behov: Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov under hela dygnet som 

inte kan tillgodoses på annat sätt exempelvis genom hemvårdsinsatser eller när behovet av 

insatser är av sådan omfattning att det är orimligt att ålägga kommunen att tillhandahålla i 

ordinärt boende. 

 

In/utflyttning i vårdboende ska ske mycket skyndsamt för att platser inte ska stå tomma. 

 

Kommun 8: Förord av riktlinje särskilt boende enligt Socialtjänstlagen SoL: 
I 5 kap. 1§ socialtjänstlagen anges att ”Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”. I kap 5 §7 anges vidare att kommunen skall inrätta 

bostäder med särskild service. Inom vård- och omsorgsförvaltningen, är särskilt boende ett enhetsnamn för 

samtliga de boendeformer som förvaltningen har som biståndsinsats. 

Kap 5 §4 socialtjänstlagen (SoL) vilar på principen om självbestämmande och normalisering. Detta innebär att 

insatserna skall inriktas mot att underlätta för de äldre att bo kvar i det egna hemmet. I de fall de insatser som 

kan erbjudas i det egna hemmet är otillräckliga för att garantera den enskildes behov av trygghet och 

säkerhet skall den enskilde erbjudas särskilt boende. Denna biståndsform är således avsedd endast för 

personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. Prövningen av rätten till särskilt boende ska i första 

hand relateras till det fysiska omvårdnadsbehovet. Men vid tilltagande fysisk svaghet kan hänsyn, vid en 

helhetsbedömning, även tas till otrygghet och social isolering (Kammarrätten 2008-08-28 mål nr 1822-08 
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samt Regeringsrättsdom RÅ ref. 86). Om den enskildes vård- och omsorgsbehov kan tillgodoses i det egna 

hemmet skall ansökan om särskilt boende avslås. 

Egen tolkning av Kriterier för tillgång till särskilt boende (Det finns inte någon specifik punkt 

för kriterier) 

 

• När insatser i ordinärt boende inte är tillräckliga för att garantera trygghet och säkerhet 

• Omfattande vård- och omsorgsbehov 

• Främst fysiskomvårdnadsbehov 

• Otrygghet och isolering i samband med fysisk svaghet 

 

Kommun 9: Förord till riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3§ SoL och 4 kap. 1§ SoL,  

Vård - och omsorgsboende för äldre. 
Vård och omsorgsboende ska finnas tillgängligt för äldre när behovet av trygghet och säkerhet inte längre kan 

tillgodoses i den ordinära bostaden. 

Syftet med insatsen särskilt boende är att den enskilde ska känna sig trygg och få sina fysiska, psykiska och 

sociala behov tillgodosedda. Målet är att det särskilda boendet ska erbjuda en god vård och omsorg samt ge 

förutsättningar för trygghet och säkerhet. 

Målgrupp (Kriterier för vård- och omsorgsboende): 

• Personer med mycket stora och omfattande omsorgs- och omvårdnadsbehov 

• Inte längre känner sig trygga och säkra i det egna hemmet 

 

Kommun 10: Förord till riktlinje för särskilt boende: 
När behov av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende finns det 

möjlighet att ansöka om särskilt boende. Kommunen är enligt 5 kap 5§ socialtjänstlagen skyldig att inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd. 

Ett särskilt boende kännetecknas främst av att det är utformat och utrustat så att den enskilde kan fortsätta leva 

ett så självständigt liv som möjligt. De insatser som den enskilde behöver kan ges dygnet runt. Tillgänglig 

personal finns som kan bedöma när social och/eller medicinsk vård krävs, samt för att svara för att sådan ges. 

God service och omvårdnad erbjuds med utgångspunkt från den enskildes behov, självbestämmande, integritet, 

trygghet och livskvalitet. 

Kriterier för att bevilja permanent särskilt boende. Särskilt boende i servicehus, 

ålderdomshem eller gruppboende är avsett för dem som i den dagliga livsföringen behöver 

trygghet och närhet till personal samt: 

• Har omfattande behov av service och omvårdnadsinsatser som inte är tillfälliga och 

dessa kan vara av såväl psykisk som fysisk art och/eller 
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• Behöver tillsyn eller andra insatser under stor del av dygnet och/eller upplever en så 

stor otrygghet, ensamhet, osäkerhet eller oroskänsla i sitt ordinära boende att 

välbefinnandet hotas. 

Dessutom skall hög ålder beaktas eftersom det i sig kan medföra hälsoproblem och allmän 

svaghet. 

 

Kommun 11: Förord av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende: 
Utgångspunkten under senare år har varit möjligheter till att bo kvar i eget boende. De som har behov av 

hemtjänst eller särskilt boende ska kunna känna trygghet i den vård och omsorgs som ges. Vård och omsorg ska 

präglas av respekt för den enskilde, dennes bakgrund och kultur, liksom respekt för att det är i den enskildes hem 

personalen arbetar. För vårdtagare med utländskt ursprung ska, om möjligt, insatsen ges på det egna 

modersmålet om personen så önskar. 

Valfrihet innebär att, inom ramen för biståndsbeslutet, ska den enskildes egna önskemål och prioriteringar 

tillgodoses. Det är också viktigt att kunna tillgodose de sociala och intellektuella behov som finns av samvaro 

och stimulans. Att också fysiska aktiviteter kan vara viktiga förebyggande insatser som på sikt motverkar ökat 

vårdberoende bör uppmärksammas. 

 

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet blir flyttning till 

ett särskilt boende aktuellt. För att tillgodose äldre skiftande behov måste det finnas boenden med olika 

inriktningar. Det kan vara demensboende, somatiska boenden men också boenden med annan inriktning. Här är 

det också viktigt att det finns boenden som är placerade i olika stadsdelar och miljöer, allt för att kunna 

tillgodose individuella behov. Vid behov ska särskilda boenden för olika språkgrupper inrättas. 

Kriterier för bistånd till särskilt boende kan tolkas av texten ovan: 

• När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i 

hemmet. 

Det är angeläget med kontinuitet i uppföljningen av insatserna och i kommunikationen mellan 

biståndsbedömare, personal, den enskilde och dennes närstående. 
 

Vården och omsorgen ska fungera utifrån vård- och omsorgstagarnas behov. Det är angeläget att arbetsscheman 

anpassas så att den enskilde möter så få personer som möjligt. Den enskilde ska själv kunna välja t.ex. när 

han/hon vill äta sina måltider eller gå till sängs. 

Kommunen bör medverka till att äldre människor som känner behov av ökad trygghet kan få möjlighet att få bo i 

seniorboende. Avsikten är att dessa boenden ska ingå i det ordinära bostadsutbudet. 

 

Kommun 12: Förord av riktlinje för särskilt om äldreboende: 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och 

hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
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Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd. 5 kap 5§ SoL. 

 

När är det aktuellt med ett äldreboende? 

För de flesta innebär en flyttning till äldreboende inskränkningar i det normala livet. Kommunens kostnader är 

också stora för äldreboendet. Det är viktigt att överväga, och när det är möjligt också praktiskt pröva, andra 

insatser före beslut om särskilt boende. Hemtjänst och hemsjukvård samt kombinationer av hemtjänst och andra 

insatser såsom trygghetslarm, dagverksamheter och korttidsvistelse kan användas individuellt och flexibelt och 

kan i många fall erbjuda högre livskvalitet än en flyttning till äldreboende. Äldreboendets resurser kan behövas 

då behoven vid en helhetsbedömning konstateras vara omfattande och stora personalinsatser krävs. 

 

Vem har rätt till permanent plats inom äldreboende? 

De samlade behoven: fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella, skall bedömas. 

När möjligheterna till stöd i ordinärt boende övervägts eller prövats och den sökandes biståndsbedömda behov 

inte anses kunna tillgodoses genom insatser i hemmet eller i öppna former, prövas om beslutet kan tillgodoses 

inom ett äldreboende. Om så är fallet skall handläggaren besluta om rätt till bistånd i form av plats inom 

äldreboende/det äldreboende som kan tillgodose behovet. 

Kriterier för bistånd av särskilt boende (egen tolkning) 

• När stödet i ordinärt boende är otillräckliga 

• Vid fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov 

 

Kommun 13: Förord till riktlinje för särskilt boende: 
En ansökan om särskilt boende handläggs enligt socialtjänstlagen och en individuell behovsprövning. Enligt 

lagstiftarens intentioner ska den enskilde erbjudas ett särskilt boende om han/hon har ett så omfattande 

omsorgsbehov att det inte längre kan tillgodoses med hemtjänstinsatser i ordinärt boende och tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Detta är en utgångspunkt. 

Ansökan om särskilt boende ska föregås av en individuell behovsprövning. En ansökan om bostad utreds och 

bedöms av handläggare vid handläggningsenheten, medan en enhetschef/samordnare fattar beslut i ärendet. 

Följande kriterier ska beaktas vid rättighetsprövning av ansökan om särskilt boende: 

• Fysiskt omvårdnadsbehov, personlig omvårdnad och praktisk hjälp/serviceinsatser. 

• Sociala och psykologiska faktorer som trygghet, säkerhet, ofrivillig/social isolering, 

ensamhet. 

• Omfattande bostadsanpassningsbehov som medför att den enskildes 

omvårdnadsbehov inte kan tillgodoses via hemtjänstinsatser i bostaden. 

• Hög ålder med utgångspunkt från att den enskildes hälsoproblem och hjälpbehov 

snarare kommer att öka än minska. 

• Övrigt som avser den sökandes individuella behov. 



 

 54  

I prövningen ingår att ta ställning till om den enskilde behöver ett särskilt boende för att 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I prövningen ingår också ett ställningstagande till om 

behovet kan tillgodoses på annat sätt, vanligtvis inom insatser från hemtjänst, vilket innebär 

för den enskilde att bo kvar i sitt hem. 

 

Kommun 14: Förord till riktlinjer för bistånd till särskilt boende: 
Socialtjänstlagen säger att när behovet av omvårdnad eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan 

tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. Först när det inte längre är 

möjligt att tillgodose behoven i det ordinära boendet, föreligger rätt till bistånd i form av permanent plats i 

särskilt boende. 

Behoven skall vara omfattande och varaktig karaktär och behov av närhet till personal dygnet runt. 

Kriterier för plats i särskilt boende: 

• Omfattande behov av omvårdnad och/eller stöd 

• När kraven på säkerhet och trygghet inte längre kan tillgodoses i ett ordinärt boende 

och inom ramen för hemvårdens resurser. 

• Genomförd demensutredning med fastställd diagnos. 

• På grund av ensamhet, isolering och oror upplever otrygghet i sitt ordinära boende. 

Behovet är biståndsbedömt enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§. 

 

Kommun 15: Förord till riktlinjer för särskilt boende: 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd. (5 kap. 5§2 stycket SoL). 

Det skall finna vård- och omsorgsboenden med speciella inriktningar som kan tillgodose äldre skiftande behov.  

Samtliga vård- och omsorgsboenden ska erbjuda den enskilde ett boende där han/hon ska kunna få all den hjälp 

som han/hon har behov av. Det kan exempelvis innebära hjälp med alla omvårdsinsatser som behövs för att 

kunna tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov. 

Möjlighet till utevistelse är en rättighet för alla. Att kunna komma ut är för många oerhört betydelsefullt. Det är 

en angelägenhet att den enskildes behov och önskemål av utevistelse och sociala aktiviteter i möjligaste mån 

tillgodoses genom vård- och omsorgsboendet. Det kan exempelvis innebära ledsagning eller följe vid 

promenader, aktiviteter etc. 

Bedömningen av den enskildes behov av ett vård- och omsorgsboende ska grunda sig på en helhetsbedömning 

där den enskildes situation och möjligheter sammanvägs med sociala, medicinska, psykiska och existentiella 

behov. 

Bedömningskriterier. Det räcker om ett av ovanstående tre kriterier uppfylls: 

• Omvårdnadsbehovet ska vara stort över hela dygnet. 
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• 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. 

Beslut om vård- och omsorgsboende ges i form av ett individuellt behovsbeprövat bistånd 

enligt 4 kap. 1§ SoL. 

 

Kommun 16. Förord till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, 

inom äldreomsorgen. 
Särskilt boende beviljas enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen. 

NN Kommun har huvudinriktningen att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende. Särskilt 

boende kan beviljas när alla stödinsatser samt möjligheter till anpassning av det ordinära boendet är uttömda. 

Behovet skall vara varaktigt samt att trygghet och säkerhet inte längre kan uppnås i det ordinära boendet. Hänsyn 

tas även till förhållanden som stort vård- och omsorgsbehov och behov av närhet till det sociala 

kontaktnätet/gemenskapen. 

Särskilt boendet är avsett för personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Det 

handla i princip om insatser både dag och natt, samtliga veckodagar. 

 

Biståndshandläggaren fattar beslut om plats på särskilt boende. 

Egen tolkade kriterier för bistånd i särskilt boende: 

• När alla stödinsatser i det ordinära boendet är otillräckliga 

• Behov av stöd och hjälp ska vara varaktigt 

• Trygghet och säkerhet kan inte längre uppnås i det ordinära boendet 

• Behov av närhet till det sociala kontaktnätet/gemenskapen. 

 

Kommun 17: Förord till riktlinje för särskilt boende: 
Vilken boendeform som är aktuell avgörs av kundens biståndsbeslut och de behov som finns hos kunden. Kund 

ska med denna insats tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Hänsyn tas till önskemål om specifikt vård- och 

omsorgsboende. 

Äldre par ska kunna leva tillsammans på kommunens särskilda boenden. Biståndshandläggaren ska därför alltid 

av hänsyn till äldres makars, pars, partners reaktion inför att skiljas åt vid bedömning av en ansökan om särskilt 

boende enligt 4 kap. 1§ SoL. Hög ålder kan exempel medföra en ökad risk för att behov av särskilt boende kan 

uppkomma snabbt. Den som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende ska kunna bo kvar så länge den önskar. 

Det saknas direkta kriterier för bistånd för särskilt boende 
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Kommun 18:  

Kommunen har en riktlinje som syftar till särskilt boende för dementa och en riktlinje som 

syftar till särskilt boende för somatisk vård: 

Förord till riktlinjer för särskilt boende för dementa: 
Demenssjuka äldre får bo i en lugn och strukturerad miljö som tillvaratar deras kvarstående funktioner genom 

möjligheter att dagligen delta i hushållssysslor, fysisk aktivitet och samvaro med övriga boende och personal. 

Behov uppmärksammas, som de demenssjuka inte själva kan uttrycka, och de boende har ständig tillsyn. 

Kriterier för bistånd i särskilt boende för dementa: 

• Demenssjukdom ska vara konstaterad av läkare 

• Sjukdomen ska förorsaka betydande svårigheter att klara det dagliga livet, men vid 

tiden för biståndsprövningen ännu inte ha lett till förlust av förmågan att tala eller 

hantera ätverktyg. 

• Förekomsten av rörelsehinder hos den enskilde skall beaktas 

Förord till riktlinje för Särskilt boende för somatisk vård: 
I särskilt boende för somatisk vård erbjuds trygghet, ett säkert socialt och medicinskt omhändertagande, och 

möjligheter till umgänge med andra människor. Verksamhetens utformning ska möjliggöra självständighet och 

bevarad integritet. 

Kriterier för bistånd till lägenhet i särskilt boende: 

• Omfattande och varaktiga omvårdnadsbehov  

• När den enskilde inte förmår bo kvar i ordinärt boende  

• Demenssjuka som förlorat det mesta av sin rörelseförmåga och sitt tal. 

Obs! Dessa kriterier avser även de som är yngre än 65, fast de kan då erbjudas annan 

vårdgivare än kommunen. 

 

Kommun 19: Förord till riktlinjerna för särskilt boende: 
Lagrum 4 kap 1§ SoL 

Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg. Med 

omfattande behov avses insatser dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av såväl fysisk, som 

psykisk art. Det är det individuella behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak. 

Norm: I NN kommun gäller kundval i särskilt boende. Det innebär att den enskilde har möjlighet att önska ett 

specifikt boende. För hantering gäller en särskild rutin. 

Behov (kriterier) för bistånd till särskilt boende: 

• Omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad, trygghet och/eller stöd. 

• Behovet av omvårdnad, trygghet och/eller stöd kan inte tillgodoses på annat sätt. 
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Kommun 20: Förord till riktlinje för särskilt boende – bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL 
Huvudinriktningen när det gäller vård och omsorg om äldre människor är att stärka möjligheterna till ett 

självständigt liv samt möjligheten att bo kvar i det ordinära boendet. (s.k. kvarboendeprincipen). Detta bör vara 

utgångspunkten även i de fall där den enskilde har omfattande behov av tillsyn, vård och omsorg. 

 

När omsorgsbehovet är så omfattande och varaktigt att det inte längre bedöms möjligt eller skäligt att tillgodose 

detta i det ordinära boendet kan särskilt boende beviljas. Med omfattande behov avser insatser dag, kväll, helg 

och normalt också natt. Behoven kan vara av såväl fysisk, som psykisk art. Det är det individuella behovet som 

styr, inte diagnos eller behovens orsak. 

För att beviljas (kriterier) bistånd till särskilt boende: 

• Behov av personal dygnet runt p.g.a. fysiska, psykiska och/eller sociala orsaker. 

• Stort behov av gemenskap i mindre grupper för att känna sig trygg. 

• Stort behov av personlig hjälp 

• Behov av hjälp och samvaro vid alla dygnets timmar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


