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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter av 

utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende för äldre. Biståndshandläggningen inom 

äldreomsorgen i Stockholms stad har genomgått flera förändringar de senaste åren. De 

förändringar vi koncentrerat oss på att studera, är införandet av kartläggnings- och 

bedömningsinstrumentet som biståndshandläggarna använder för att utreda äldres ansökningar 

om vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, samt den centrala 

köhanteringen som används vid placering av äldre på vård- och omsorgsboende. Vår avsikt 

har varit att ta del av biståndshandläggarnas erfarenheter av dessa förändringar, hur de ser på 

ärendedragning eller så kallade boråd, samt vilket inflytande de anser sig ha över besluten. 

 Vi har intervjuat åtta biståndshandläggare i Stockholms stad och har använt oss av induktiv 

ansats. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning gällande 

lagstiftning och valda teorier om gräsrotsbyråkraten, handlingsutrymme och ålderism. 

 Studiens resultat stödjer i stort sett den bild som tidigare forskning påvisat – att 

biståndshandläggarna måste följa den behovskatalog och de lokala riktlinjer som staden 

föreskriver när det gäller vilka äldre personer som ska få vård- och omsorgsboende. Utöver 

detta är utrymmet snävt för biståndshandläggarna att göra vidare behovsbedömningar enligt 

socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Vad gäller förändringarna i utredningsprocessen av vård- och 

omsorgsboende, köhanteringen samt kartläggnings- och bedömningsinstrumentet finns ingen 

tidigare forskning. Våra resultat visar att de nya systemen inte fungerar helt tillfredsställande 

för biståndshandläggarna. En del arbete återstår att göra för att dessa system ska fungera som 

effektiva resurser i arbetet. 
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Förord 
Ett stort tack till våra informanter som gjorde denna studie möjlig. Ni har generöst delat med 

er av er dyrbara tid, era erfarenheter och stora kunnande. Utan er medverkan hade den här 

uppsatsen aldrig kunnat bli till. Ni är fantastiska var och en av er, och gör ett beundransvärt 

arbete varje dag. Ett varmt tack också till vår omgivning som tålmodigt stöttat oss under 

denna process när vi suttit och vävt mening efter mening till denna uppsats helhet. Slutligen, 

vill vi också tacka vår handledare Anna Whitaker för hennes stora kunnande och för att hon 

visade oss vägen på ett konstruktivt vis.  

 

Eva Lindell och Anneli Blomqvist, 28 maj 2013 
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1. Inledning 
Med stigande ålder följer ofta vikande hälsa, tilltagande sjuklighet och funktions-

nedsättningar, vilket medför att den äldres behov av vård och omsorg ökar. Det här brukar av 

forskare kallas för att personen inträder i den fjärde åldern (Larsson & Thorslund, 2006:40). 

Då ansöker många äldre, ofta tillsammans med sina anhöriga, hos socialtjänstens äldreomsorg 

om en plats på ett vård- och omsorgsboende för att de ökade behoven av vård och omsorg ska 

tillgodoses.  

 Inom äldreomsorgen är det biståndshandläggarnas uppgift att utreda och hantera äldre 

personers ansökningar om bistånd av insatsen vård- och omsorgsboende enligt 

socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (Notisum, 2013). Den här utrednings- och arbetsprocessen är både 

omfattande och komplex. När en ansökan kommit biståndshandläggaren tillhanda, inleds en 

utredning som i vissa kommuner och stadsdelar görs med hjälp av ett så kallat 

utredningsinstrument. 

 Arbetsrutinerna för biståndshandläggare i Stockholms stad förändrades när 

äldreförvaltningen 2010 införde ett utredningsinstrument, kartläggnings- och bedömnings-

instrumentet (Stockholms stad, 2010a; se bilaga 1-4), för att tillgodose behovet av en 

rättssäker utredningsprocess för stadens äldre (Norman, 2010:1). Instrumentet utvecklades 

under två år av biståndshandläggare i ett forskningsprojekt i Västernorrland (Rönnbäck, 

2008). Rönnbäck (2008:6-9), projektets forskningsledare, skriver att instrumentet bygger på 

socialtjänstlagens teoretiska utgångspunkter genom att det utgår från lagens mål och 

intentioner. Forskaren menar att för att biståndshandläggare ska kunna bli autonoma i sitt 

yrkesutövande och ta det handlingsutrymme som lagen faktiskt medger, krävs att de blir både 

kunnigare och vågar mer i sin yrkesroll (a.a. 2008:53). 

Utredningsprocessen av den äldres behov av vård- och omsorgsboende utmynnar i ett 

beslut, som fattas i samråd mellan biståndshandläggaren, dennes kollegor samt enhetschefen. 

Detta görs i så kallade ärendedragningar eller boråd där utredningen föredras och diskuteras. 

Det utgör en av grunderna för en rättssäker biståndsbedömning (Norman, 2010:29). Så även 

om biståndshandläggaren har delegation, det vill säga rätten att fatta beslut, måste utredningen 

alltid tas upp i en ärendedragning. Inte oviktigt i sammanhanget är också de olika 

stadsdelarnas ekonomiska situation (a.a. 2010:8). Det är inte ovanligt att ansökningar avslås 

om cheferna och gruppen anser att den äldres behov kan tillgodoses med till exempel ökade 

hemtjänstinsatser. Norman (2010:40) menar i sin forskningrapport att ibland ställs även den 

ene sökandens behov mot den andres. Den sökande som bedöms ha störst behov, får ett bifall 

om plats på vård- och omsorgsboende, medan en annan sökande blir utan. Detta kan ibland gå 
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stick i stäv med vad biståndshandläggaren själv kommit fram till för bedömning i den egna 

utredningen (a.a. 2010:40). 

 När den äldre sökande väl har fått ett bifall för plats på vård- och omsorgsboende, har det 

tidigare ankommit på biståndshandläggaren att därefter finna en plats på ett boende, samt följa 

den äldre och de anhöriga i processen ända tills att den äldre flyttat in. Denna process har för 

en del stadsdelar tagit ansenlig tid i anspråk då det råder platsbrist på boendena i staden. 

Under det senaste året har därför biståndshandläggarnas rutiner ytterligare förändrats genom 

att staden i slutet av 2012 införde en så kallad central köhantering. Efter att den sökande fått 

ett bifall från äldreomsorgen, överlämnar biståndshandläggaren ärendet till köhantering. Där 

tar så kallade köhandläggare vid och tar hand om den fortsatta processen med placering av 

den äldre på ett vård- och omsorgsboende (Stockholms stad, 2012a:19). 

 

1.1 Problemformulering 
Biståndshandläggaryrket skapades i början av 1990-talet i samband med organisations-

förändringarna inom äldreomsorgen och är alltså ett relativt nytt yrke. Biståndshandläggaren 

är den som möter den äldre när denne inte längre klarar av sin livssituation på egen hand och, 

efter en ansökan, utreds för bistånd som underlättar vardagen. Under hand har alltfler 

arbetsuppgifter lagts på biståndshandläggarnas axlar och de ska arbeta i flera svårförenliga 

roller – som administratör, informatör, socialarbetare och ekonomisk grindvakt (Norman, 

2010:39). 

 Arbetsprocessen med att utreda behovet av vård- och omsorgsboende hos äldre är särskilt 

komplex att hantera för biståndshandläggarna eftersom de ska bedöma de äldres behov och 

samtidigt ta hänsyn till stadsdelens ekonomiska situation (Norman, 2010:8; Larsson & 

Thorslund, 2006:43). Dessutom, när utredningen väl är klar tas det slutgiltiga beslutet i 

samråd. Vi ville därför undersöka hur biståndshandläggarna ser på arbetsprocessen vid vård- 

och omsorgsboendeutredningar samt ta del av deras uppfattningar och erfarenheter vad gäller 

dilemman och handlingsutrymme. 

 Eftersom biståndshandläggaryrket befinner sig i ständig förändring, ville vi också 

undersöka hur biståndshandläggarna ser på de förändringar som gjorts i arbetsprocessen av 

vård- och omsorgboendeutredningarna under de senaste åren. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter av utredningar 

av insatsen vård- och omsorgsboende för äldre. 
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• Hur ser biståndshandläggarnas handlingsutrymme ut när det gäller att möta de äldres 

behov? 

• Vilket inflytande anser biståndshandläggarna att de har över sina utredningar och beslut 

om vård- och omsorgsboende?  

• Hur har de nya förändringarna i arbetsprocessen påverkat biståndshandläggarnas vård- 

och omsorgsboendeutredningar? 

• Vilka dilemman uppfattar biståndshandläggarna att de möter i sitt utredningsarbete? 

 

Alla intervjuer med biståndshandläggarna är utförda i april 2013. Biståndshandläggarna 

arbetar på tre olika stadsdelskontor i Stockholm där de bedömer biståndsbehovet för äldre 

enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. I utredningsprocessen vid ansökningar om vård- och 

omsorgsboende, ingår hembesök eller vårdplaneringar på sjukhus, samtal med den äldre samt 

bedömning av den äldres situation. Detta utmynnar i ett beslut - avslag eller bifall. De äldre 

består av alla äldre personer över 65 år som bor i eller tillhör de tre stadsdelarna där 

biståndshandläggarna arbetar. 

 

1.3 Förförståelse 
Dalen (2007:13) menar att förförståelse innebär att vi på förhand har kunskap, åsikter och 

uppfattningar om det ämne som ska studeras. Förförståelsen utgör bakgrunden till de 

tolkningar vi gör av ett fenomen. Författaren betonar att det är viktigt att vara medveten om 

sin egen förförståelse på ett sådant sätt att den bidrar till en djupare förståelse för 

informanternas erfarenheter och redogörelser när man tolkar dessa (a.a. 2007:13). 

 Vi är medvetna om att den förförståelse vi hade med oss inför uppsatsarbetet, har haft 

betydelse för vårt arbete. Dels kommer den från vår socionomutbildning med äldreinriktning 

och dels från våra arbetslivserfarenheter. Vi har båda erfarenheter från äldreomsorgen som 

vikarierande biståndshandläggare mellan två terminer under vår utbildningstid. Det kanske 

kan ses som en nackdel i sammanhanget, men vi hoppas och tror att våra erfarenheter ändå 

kan ha berikat studien eftersom de utgjorde grunden för vårt intresse att djupare studera 

biståndshandläggarnas erfarenheter av vård- och omsorgsboendeutredningar. 

 Medvetna om vår förförståelse, har vi försökt se det insamlade materialet ur olika vinklar, 

både genom långa diskussioner med varandra men också genom egna reflektioner. Om ingen 

av oss haft några erfarenheter på området, hade kanske viktiga delar av studien undgått oss, 

som att till exempel studera de förändringar som biståndshandläggarnas utredningsarbete 

genomgått de senaste åren. Vi hoppas att vår förförståelse tillsammans med vår nya kunskap 
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om biståndshandläggarnas utredningsarbete, istället kan bidra till att öka förståelsen om 

utredningsprocessen och de förändringar som den genomgått. 

 

1.4 Uppsatsens disposition och ansvarsfördelning 
Backman (2008:35) menar att en rapport eller uppsats bör uttrycka en slags logisk precision. 

Vi lät oss därför till en början inspireras av Backman (2008:47) och disponerade vår uppsats 

på ett liknande vis – i tre huvudsektioner. Under arbetets gång märkte vi dock att vissa 

områden behövde lyftas in i egna avsnitt. Därför utökades uppsatsen med ytterligare fem 

områden, allt för att öka uppsatsens tydlighet och läsvänlighet. Vi har delat in uppsatsen i 

dessa åtta områden och gett dem var sitt avsnitt: inledning, bakgrund/historik, tidigare 

forskning, metod och material, teoretisk referensram, resultat, analys samt sammanfattning. 

 Uppsatsens tillkomst är ett resultat av våra gemensamma ansträngningar och vårt 

samarbete. Syfte, frågeställningar, intervjuguide (se bilaga 5) har formulerats tillsammans 

genom diskussioner. Datainsamlingen har även den utförts och bearbetats tillsammans. Eva 

har haft ett övergripande ansvar för avsnitten om tidigare forskning, etiska överväganden, 

teoretisk referensram, resultattemana 2 och 4 samt analystema 2. Anneli har haft ett 

övergripande ansvar för avsnittet om metod och material, resultattema 1 och 3 samt 

analystema 1. Vi har haft ett gemensamt ansvar för det inledande avsnittet, bakgrunds-

avsnittet, analystema 3 samt det sammanfattande avsnittet som vi gemensamt diskuterat fram. 

Därefter har vi formulerat de olika delarna på var sitt håll och slutligen sammanfogat texterna 

tillsammans. 

 

2. Bakgrund: kort historik om äldreomsorgen samt några begrepp 
I det här avsnittet följer i avsnitt 2.1 en kort historik om äldreomsorgens organisering för att 

ge en förståelse för biståndshandläggarnas utredningsarbete och de förändringar som deras 

arbete genomgått de senare åren. I avsnitt 2.2-2.4 följer en utredning av några av de viktigaste 

begreppen som genomgående används i uppsatsen: insatsen vård- och omsorgboende, 

kartläggning- och bedömningsinstrumentet samt delegationsordning. 

 

2.1 Äldreomsorgens organisering 
Äldreomsorgen fick sin nuvarande organisering i samband med Ädelreformens genomförande 

1992. I och med reformen fick kommunerna ett samlat ansvar för personer över 65 år och det 

ansvaret lades på socialtjänstens äldreomsorg. Vad gäller boenden för äldre personer, innebar 
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detta även att kommunerna fick skyldighet att inrätta och ansvara för särskilda boenden för 

äldre (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:60-61). 

 Före Ädelreformen, under 1970-80-talen, drevs boenden för äldre i både landstingens och 

kommunernas regi. Reformen innebar således att kommunerna fick ta över ansvaret för alla 

sorters boenden för äldre, vilka i socialtjänstlagen 5 kap. 5 § andra stycket, går under 

samlingsnamnet särskilda boendeformer (Wånell, 2006:162). Begreppet särskilt boende 

innefattar i Stockholms stad både vård- och omsorgsboenden, profilboenden samt servicehus 

(Stockholms stad, 2010b). Under begreppet vård- och omsorgsboenden återfinns även 

boenden som kallas sjukhem, ålderdomshem och gruppboende (Wånell, 2006:162). 

 Samtidigt med Ädelreformens genomförande, införde de flesta kommuner en så kallad 

beställar- och utförarmodell (BUM). Den nya modellen innebar att utredning skildes från 

behandling (Edebalk, 2013). Modellen medförde att det tidigare yrket inom äldreomsorgen, 

hemtjänstassistent, delades upp i två nya yrken – biståndshandläggare och enhetschef. 

Biståndshandläggaren fick ansvaret för myndighetsutövning och för att agera beställare av 

olika insatser från hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden (Norman & Schön, 2005:12). 

Skapandet av biståndshandläggaren handlade i stort om att förbättra rättssäkerheten för de 

äldre, men också om att få en större professionalitet och effektivitet inom äldreomsorgen (a.a. 

2005:26). 

 Kommunerna har idag betalningsansvar för äldre personer som sjukvården anser är 

medicinskt färdigbehandlade (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:60). Men att vara medicinskt 

färdigbehandlad, innebär inte alltid för den äldre personen att denne har möjlighet att fortsätta 

bo hemma. Eftersom kommunen enligt socialtjänstlagen 5 kap. 5 § andra stycket, har 

skyldighet att inrätta särskilda boenden för äldre med stort omvårdnadsbehov, har den äldre 

personen som inte längre kan bo hemma, rätt att söka hjälp eller bistånd i form av insatsen 

vård- och omsorgsboende. Den äldre söker biståndet enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, hos 

socialtjänstens äldreomsorg (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:63). 

 
2.2 Insatsen vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsboende innefattar sjukhem, ålderdomshem och gruppboende. Till dessa 

boenden hänvisas äldre med demenssjukdom och med somatiska (kroppsliga) besvär. 

Boendeformer för personer med sjukdomsdiagnos som psykisk sjukdom eller Parkinsons 

sjukdom, kallas profilboenden. På boendena finns omvårdnad och service dygnet runt, 

inklusive sjuksköterska och läkare, samt gemensamma sällskapsutrymmen. Det finns både 

kommunala och privata boendealternativ för den äldre (Stockholms stad, 2012b:29).  
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Äldre personer och anhöriga kan ansöka om insatsen vård- och omsorgsboende på 

Stockholms stads hemsida under länken Stöd och omsorg/Äldreomsorg (Stockholms stad, 

2013) eller genom att kontakta biståndshandläggare på stadsdelens äldreomsorg. För att bli 

beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende krävs ett biståndsbeslut. Den äldre har rätt att 

välja vård- och omsorgboende bland de boenden som finns att tillgå i valfrihetssystemet, och 

att ställa sig i kö till boendet (Stockholm stad, 2012b:29). 

 Biståndshandläggaren ska informera utförligt om de olika boenden som finns att tillgå för 

att den äldre ska kunna välja. Om den äldre inte vill eller kan välja ska den hänvisas till en 

ledig plats som bäst möter hans eller hennes behov. Den äldre har alltid rätt att byta vård- och 

omsorgsboende och biståndshandläggaren ska vara behjälplig vid byte av boende 

(Stockholms stad, 2010b:34). På vård- och omsorgsboendet ska den äldre få all hjälp som den 

har behov av för att tillgodose fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov 

samt även ha möjlighet till utevistelse och sociala aktiviteter som ledsagning och promenader 

(a.a. 2010b:33). 

 Bedömningen av en ansökan om vård- och omsorgsboende ska grunda sig på en 

helhetsbild där den äldres medicinska, psykiska, existentiella och sociala behov är i fokus. 

Utöver detta finns tre bedömningskriterier som biståndshandläggaren ska förhålla sig till: 
 

• Omvårdnadsbehovet ska vara stort över hela dygnet. 
• Om inte behov av hjälp nattetid finns – ska det finnas medicinska behov och behov av närhet till 

sjuksköterska eller behov av närhet till personal. 
• Oro orsakad av psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar den enskildes förmåga att fungera i 

ordinärt boende.  
Det räcker om ett av ovanstående tre kriterier uppfylls. (Stockholm stad, 2010b:34) 

 

Biståndshandläggarens uppgift är att tillsammans med enhetschef och kollegor dra ärendet i 

en ärendedragning eller boråd, för att därefter bevilja eller avslå ansökan om vård- och 

omsorgsboende för den äldre (Norman, 2010:29). 

 

2.3 Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet 
Bedömningskansliet inom äldreförvaltningen i Stockholms stad, tog under 2008 fram ett 

gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument (Stockholms stad, 2010a; se bilaga 1-

4) för stadens biståndshandläggare. Grunden lades i ett projekt i Västernorrlands län där man 

under två år dokumenterade ett utvecklingsarbete kring själva biståndshandläggningen. En 

metod utarbetades i form av ett kartläggnings- och bedömningsinstrument (Rönnbäck, 

2008:6).  

 Syftet med utvecklingsarbetet i Västernorrland (Rönnbäck, 2008:6), var att öka 
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medvetenheten bland biståndshandläggarna om deras yrkesroll, uppdrag och 

handlingsutrymme. Brister har funnits i tidigare dokumentation, behovsbedömning och 

uppföljning av insatser. Helhetsbedömning av den äldres livssituation, behov, vanor, krav, 

önskemål och intressen saknades ofta i utredningar (Norman, 2010:9).  

 Användningen av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet (se bilaga 1-4) är tänkt att 

öka möjligheten till en mer likvärdig biståndsbedömning i Stockholms stad, oavsett var i 

staden den äldre bor, vilket sker med hjälp av en standardiserad bedömningsmetod. 

(Stockholms stad, 2010a:2). Det gör också att hjälpinsatser och stöd blir bättre utformade. En 

systematisk dokumentation av olika faktorer som har betydelse för insatsernas omfattning och 

inriktning finns i instrumentet. Det möjliggör en uppföljning och jämförelse av beslutade 

insatser i relation till behoven och det ger underlag för att säkerställa likställigheten (a.a. 

2010a:2). Denna specifika del av instrumentet är framtagen i samarbete med SNAC (The 

Swedish National Study on Aging and Care) vårdsystemdel (Norman, 2010:10). SNAC 

skapades 1999 på regeringens initiativ i ett nationellt projekt för att studera åldrandet och 

vården i Sverige (Äldrecentrum, 2013). 

 Vid utredning av behov av vård- och omsorgsboende införskaffar biståndshandläggaren 

väsentlig information som fungerar som en grund för att förstå den äldres behov, till exempel 

hur boendet, omgivningen och närmiljön ser ut. Annan viktig information är hur vardagen 

fungerar och om den äldre känner sig trygg i sitt nuvarande boende. Biståndshandläggaren ska 

tillsammans med den äldre och/eller anhörig kartlägga på vilket sätt biståndet kan stödja den 

äldre att leva ett självständigt och tryggt liv. Målet med kartläggningen är att 

biståndshandläggaren ska få en tydlig bild av vad biståndet ska leda till (Stockholms stad, 

2010a:2). 

 

2.4 Delegationsordning 
Delegation innebär att en nämnd överflyttar beslutsrätten till en person som är underordnad 

nämnden. Personen som då får beslutanderätten kallas delegat. Delegaten kan vara anställd 

inom en nämnd som biståndshandläggare. Beslutet som tas av delegaten har samma 

rättsverkan som om det hade tagits av nämnden och kan därmed också överklagas 

(Skarpnäcks stadsdelsnämnd, 2012:3).  

 Vilka beslut som delegerats av nämnden och till vem, förtecknas i en så kallad 

delegationsordning eller delegationsförteckning (Socialstyrelsen, 2010:214). Delegaten får 

inte överlämna sin delegationsrätt till någon annan utan tillåtelse från nämnden. Det beslut 

som är fattat på delegation är alltså att betrakta som ett beslut av nämnden. Bestämmelser 
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kring delegation gäller bara beslut och ett beslut kännetecknas av att det finns ett antal 

alternativ som beslutfattaren bör ta hänsyn till (Socialstyrelsen, 2010:214). Då behov av vård- 

och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, har beviljats krävs ett biståndsbeslut 

(Stockholm stad, 2012a:29). Detta beslut tas av biståndshandläggaren i delegation med 

enhetschefer och kollegor på den aktuella enheten. Delegationen kan när som helst återkallas 

av nämnden. Det finns även utrymme för nämnden att ta över ett ärende.  

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt följer en genomgång av den tidigare forskning som vi bedömt vara relevant för 

uppsatsens syfte. När vi gått igenom forskningen, har vi sett att forskningsmaterialet kan 

tematiseras utifrån tre frågeområden vilka genomgående återkommer i vår uppsats: 

biståndshandläggarnas profession, anpassningen av den äldres behov samt konsekvenserna 

av det minskade antalet platser på vård- och omsorgsboenden. Under varje tema har vi 

därefter gett forskningen underrubriker som korresponderar med dess innehåll. Avslutningsvis 

redovisas en sammanfattning av kunskapsläget. 

 

3.1 Biståndshandläggarnas profession 
3.1.1 Svårförenliga roller 

Schön (2012) skriver att i början av 90-talet fanns olika uppfattningar om vilken funktion 

biståndshandläggare bör ha. Å ena sidan fanns åsikter om att biståndshandläggaren skulle 

utgå från socialtjänstlagen och den äldres behov, utan att ta hänsyn till kommunens budget. Å 

andra sidan fanns röster om att biståndshandläggaren borde ha budgetansvar. Det innebar att 

biståndshandläggarna skulle bevilja biståndsinsatser till låga kostnader för kommunen 

samtidigt som resultatet skulle bli bra för den äldre. Norman och Schön (2005:20-21) menar 

att med tiden har biståndshandläggarna hamnat i en konfliktfylld korstryckssituation där det 

förväntas från kommunernas sida, att de ska tillgodose den äldres behov trots knappa 

ekonomiska resurser. Biståndshandläggarna har därför på grund av alla förväntningar från 

olika håll, blivit en ifrågasatt och kritiserad yrkesgrupp (a.a. 2005:21).  

 Norman (2010:7) visar också att allt eftersom nya uppgifter lagts på biståndshandläggarna, 

har komplexiteten i arbetet ökat. Det har inneburit en allt högre arbetsbelastning vilket tvingar 

fram ett högre arbetstempo. Biståndshandläggare har i genomsnitt 140 ärenden (a.a. 2010:7), 

vilka innefattar utredning och beslut. Norman (2010:25) menar att tidsbristen är konstant 

vilket medför att biståndshandläggarna inte hinner djupdyka i utredningarna, se de äldres hela 

behov eller att göra uppföljningar. Schön (2012) påpekar att det är viktigt att de får 
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förutsättningar att göra kvalitetsuppföljningar av de äldres stöd och hjälp, särskilt med tanke 

på de senaste årens så kallade vårdskandaler på vård- och omsorgsboenden. Norman 

(2010:39) visar med stor tydlighet att biståndshandläggarna axlar roller som socialarbetare, 

administratörer och informatörer samtidigt som de också är ekonomiska grindvakter och att 

detta har blivit en svår ekvation att lösa. Författaren menar att det därför är nödvändigt att 

noggrant definiera och fastställa vilken roll och funktion biståndshandläggarna ska ha i 

framtiden (a.a. 2010:39). 

 

3.1.2 Yrkesrollsmedvetenhet och utredningsansvar 

Rönnbäck (2008:6-9) dokumenterade under två år ett utvecklingsarbete kring själva 

biståndshandläggningen tillsammans med biståndshandläggare. Målet var att utveckla och 

förbättra biståndshandläggningen för att de äldre som söker bistånd, ska få en bedömning där 

deras behov och livssituation utgör utgångspunkten för val av hjälpinsats. Syftet med 

utvecklingsarbetet var att öka medvetenheten bland biståndshandläggarna om deras yrkesroll, 

uppdrag och handlingsutrymme. Man ville också öka deras kunskap om avsikten med 

socialtjänstlagen samt skapa förutsättningar för ett mer socialt synsätt. En av de viktigaste 

sakerna i projektet, var att biståndshandläggarna själva deltog i utvecklandet av ett 

kartläggningsinstrument. Hela projektet mynnade ut i att biståndshandläggarna alltmer tog 

makten och ansvaret över sina biståndsutredningar och lärde sig tillämpa socialtjänstlagen i 

enlighet med dess grundläggande avsikt (a.a. 2008:52-53). 

 

3.1.3 Dilemman i biståndsbedömningen 

Dunér och Nordström (2003) belyser i sin rapport de dilemman som uppstår i 

biståndshandläggarnas yrkesutövning. De menar att ”dilemman uppstår när hänsynen till den 

rättsliga regleringen, den egna organisationens regler och det omgivande samhällets 

moralregler inte går att förena i ett beslut om bistånd” (a.a. 2003:39). Författarna påpekar 

samtidigt att dilemman i sig inte går att reglera bort utan är något som man bör betrakta som 

ett normaltillstånd i allt arbete som har med människor att göra. De fann också att 

biståndshandläggarna ville ha fler och tydligare riktlinjer och regler som stöd för sitt 

beslutfattande. Författarna skriver: ”Men detta var motsägelsefullt för samtidigt påpekade de 

att den äldres situation var så speciell och särpräglad att det var vanskligt att använda 

allmängiltiga regler” (a.a. 2003:19). 

 Olaison (2009:84) konstaterar att anhöriga allt oftare deltar i behovsbedömningssamtalen 

mellan den äldre och biståndshandläggaren. Ett stort dilemma i detta sammanhang – för såväl 
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biståndshandläggare, de äldre och deras anhöriga – är att rollen för de anhöriga inte är 

definierad i behovsbedömningen (a.a. 2009:86). Författaren menar att detta är ett problem då 

utvecklingen går mot att de anhöriga får ta ett allt större ansvar inom äldreomsorgen. De 

lägger ofta ner avsevärd tid och står för omfattande insatser när det gäller att vårda den 

behövande äldre. Trots detta finns ytterst lite utrymme i lagstiftningen för anhörigstöd. 

Dagens lagstiftning har individen i fokus och beslutsrätten ligger helt på individen, oavsett om 

denne exempelvis lider av demenssjukdom (a.a. 2009:84). 

 

3.1.4 Omgivningens krav och förväntningar 

Rönnbäck (2008:25) menar att biståndshandläggarna påverkas av omgivningens krav och 

förväntningar. Det gäller omgivningen över huvud taget, men framför allt sjukvårdens 

företrädare. Där finns förväntningar att biståndshandläggarna ska fatta beslut om vård- och 

omsorgboenden, korttidsboenden och hemtjänstinsatser under den mycket korta tid som 

biståndshandläggaren möter den äldre på en vårdavdelning, samtidigt som han eller hon får 

information från läkare och sjuksköterskor. Rönnbäck menar att dessa krav på snabba beslut, i 

många fall är en orimlig begäran som hon menar vittnar om bristande respekt för 

biståndshandläggarens kompetens och uppdrag. Hon lyfter även fram andra högre instanser 

som till exempel utredare vid regeringskansliet, och menar att de har högre krav på 

biståndshandläggarna än vad som över huvud taget är möjligt att uppfylla. Författaren 

sammanfattar biståndshandläggarnas roll och uppdrag i två punkter som pekar på de 

paradoxala förutsättningarna: 
 

• En komplex lagstiftning som ger stor handlingsfrihet men lite stöd. 
• En förväntan på hög professionell kunskap men fortfarande finns en okunskap i omgivningen kring 

biståndshandläggarnas roll och uppdrag (Rönnbäck, 2008:26). 
 

3.1.5 Kompetens och professionalism 

Gorman (2003:256) ligger bakom en studie som behandlar biståndshandläggarens olika 

kompetensbehov samt hur handläggaren vidareutvecklas i yrket. Gorman påpekar, som så 

många andra forskare, att handläggaren har en central och utsatt yrkesroll, där beslut ska 

fattas med otillräckliga resurser i ryggen och där konsekvenserna av beslutet inte alltid går att 

förutse, men är av avgörande betydelse för den berörda personen. Vardagen innehåller en 

komplexitet som kräver en utvecklad professionalism (a.a. 2003:256).  

 Gorman (2009:249) menar att kärnan i biståndshandläggaryrket är planering, 

problemlösning, analys, utvärdering samt beslutsfattande. Här krävs en kombination av 



 11 

yrkeskunskap, förmåga att hantera uppkomna situationer av olika typer och ett gott omdöme 

för att kunna fatta beslut där flera alternativ står till buds. Denna kompetens går inte att 

beskriva i en rationellt uppbyggd mall för jobbet. Här finner Gorman stöd hos Beck (1992 i 

Gorman, 2003:249) som pekat på att det sällan finns ett enda självklart alternativ i 

vardagsbesluten för handläggaren, utan oftast flera tänkbara val, och att ”rätt” beslut inte går 

att finna i någon manual. Gorman (2009:246) menar att trots biståndshandläggarnas 

betydelsefulla roll, anses de kunna klara sig med endast en grundläggande utbildning inom 

området.  

 Gorman (2003:245) drar slutsatsen att biståndshandläggarna främst utvecklar särskilda 

färdigheter, helt enkelt genom att göra erfarenheter i arbetsvardagen. Erfarenheten ger 

efterhand handläggaren en ökad kunskap, en större kreativitet och en bättre självkänsla, vilket 

ger utrymme för fler möjligheter att lösa olika situationer i arbetet. Ju fler situationer och 

ärenden som handläggaren mött i vardagsarbetet, desto fler handlingsalternativ lagras i hans 

eller hennes personliga ”verktygslåda” (a.a. 2003:256). En informant i Gormans (2003:255) 

studie framhåller att hennes presentationsteknik kontinuerligt förbättrades, vilket ledde till att 

även hennes självkänsla stärktes. Det fick henne att våga mer i alla typer av situationer i 

jobbet (a.a. 2003:255). 

 Dustin (2006:293) visar i sin studie att en brittisk biståndshandläggare idag behöver 

behärska ett flertal färdigheter av komplex natur. En central slutsats är att 

biståndshandläggarna, förutom de traditionella kompetenserna som förhandlingsförmåga och 

lyhördhet, idag också måste behärska olika datasystem, arbeta med riskbedömning, kunna 

utforma en utredning, utföra budgetarbete samt ha kontakt med och hantera information från 

andra professioner (a.a. 2006:293). 

 

3.1.6 Självbestämmande och handlingsutrymme 

Evans (2011:369-371) går i polemik med Lipsky vad gäller beskrivningen av 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme, vilket, enligt Lipsky, uppstår i konflikten mellan 

ledningens ambition att kontrollera och gräsrotsbyråkratens vilja till hög grad av 

självbestämmande. Evans anser i sin studie att Lipsky ger en alltför ensidig bild av de interna 

villkoren för gräsrotsbyråkratens arbete. Författaren kritiserar Lipsky för att beskriva cheferna 

som en homogen massa, som enbart ser till riktlinjernas intentioner, och som närmast utgör ett 

hinder för gräsrotsbyråkratens ambitioner att göra ett bra jobb (a.a. 2011:369-371). 

 Evans (2011:382) visar i sin studie att motsättningen mellan gräsrotsbyråkraten och dennes 

chefer är överdriven. Studien visar bland annat att cheferna överlag inte alls är så 



 12 

kontrollerande och att deras synsätt inte är så snävt som Lipsky gör gällande. Tvärtom är 

samsynen på arbetet betydande och gräsrotsbyråkraterna söker i stor utsträckning hjälp från 

organisationens ledning (a.a. 2011:382). 

 
3.2 Anpassning av den äldres behov 
3.2.1 Anpassning till det tillgängliga utbudet 

I Lindelöf och Rönnbäcks (2004:167-170) studie om handläggningsprocessen inom 

äldreomsorgen, framgår bland annat att det är utbudet som styr processen. Det leder till att 

den faktiska handläggningsprocessen i stor utsträckning handlar om att anpassa den äldres 

hjälpbehov till det tillgängliga utbudet. I de utredningar som författarna studerat, hamnar 

nästan allt fokus på hälsa och bostad, medan personens sociala behov mycket sällan ens 

berörs. Det medför att socialtjänstlagens grund om att tillgodose behov av trygghet, 

gemenskap och meningsfullhet allt som oftast får stryka på foten – istället styr kommunernas 

lokala riktlinjer. Författarna menar att handlingsmönstret har skapats av processens aktörer, 

att ”handläggarna lär av varandra och socialiseras in i detta specifika handlingsmönster som 

om det vore ett yrkesparadigm”. De drar slutsatsen att det ”förmodligen spar både tid och 

pengar” åt kommunerna (a.a. 2004:170) 

 

3.2.2 Förhandling och kategorisering av den äldres behov 

Olaison (2009:83) visar i sin forskning att äldreomsorgen kan liknas vid en förutbestämd 

behovskatalog där den äldres behov pressas in. I bedömningssamtalen mellan den äldre och 

biståndshandläggaren, kategoriseras de äldres önskemål och anpassas till de resurser som 

finns tillgängliga. Samtalen präglas dessutom av västvärldens diskurs om oberoende, vilket 

innebär att de äldre ska vara oberoende och bo kvar hemma så länge som möjligt. Det innebär 

att hemtjänst först och främst sätts in för att hantera medicinska omvårdnadsbehov, medan de 

äldres sociala behov som att få känna trygghet, gemenskap och meningsfullhet, kommer i 

andra hand. Detta trots att biståndshandläggarnas kompetens mestadels ligger inom det 

sociala området (a.a. 2009:83). 

 Olaison (2009:85) jämförde inspelade bedömningssamtal mellan de äldre och 

biståndshandläggarna, med biståndshandläggarnas utredningstexter. Det visade sig att 

samtalen innehöll förhandlingssituationer kring de äldres önskemål som sedan inte alltid 

beskrevs på korrekt sätt i utredningstexten. I samtalen förekom exempelvis bortförhandlingar 

eller omförhandlingar av insatser som de äldre hade önskat. Olaison liknar 
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behovsbedömningen vid en förhandling där det ofta slutar med att den äldre kategoriseras 

som en ”hemtjänstmottagare” (a.a. 2009:85).  

 Olaison (2009:86) menar att biståndshandläggarnas utredningstexter också var formade 

efter kommunens riktlinjer och stämde därför inte alltid överens med de äldres behov. 

Författaren anser därför att det finns ett dilemma inbyggt i bedömningsprocessen. Medan 

socialtjänstlagen förespråkar individperspektivet, är behovsbedömningsmodellen av mer 

byråkratisk karaktär. Olaison menar därför att den kommunikativa processen inom 

äldreomsorgen måste utvecklas för att biståndsbedömningen ska bli mer holistisk (a.a. 

2009:86). 

 

3.2.3 Att kvalificera sig för vård- och omsorgsboende 

Larsson (2004:11) menar att, för att den äldre ska kunna kvalificera sig för vård- och 

omsorgsboende, måste denne före flytten ha haft hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Hon 

visar i sin forskning att i princip alla äldre som fick bifall till vård- och omsorgsboende, hade 

haft hemtjänst innan de flyttade. Bara ytterst få – cirka 5 procent – fick flytta till vård- och 

omsorgsboende direkt, utan att först haft hemtjänst i hemmet. De faktorer som hade störst 

betydelse för ensamstående att få vård- och omsorgsboende var demens, depressiva symptom 

och svårigheter att gå. Bland de sammanboende var demens den viktigaste faktorn. Hög 

utbildningsnivå bland de sammanboende var också något som ökade möjligheten att få flytta 

till boende. Larsson menar att resultaten av hennes studier visar att behovsbegreppet i 

praktiken har omdefinierats, trots att lagstiftningen inte har ändrats (a.a. 2004:11). 

 

3.3 Konsekvenserna av minskat antal platser på vård- och omsorgsboenden 
3.3.1 Svåra prioriteringar för biståndshandläggarna 

Larsson och Thorslund (2006:38-43) menar att prioriteringen vad gäller behovsbedömningen, 

det vill säga vem som ska få vad, i regel lämnas till biståndshandläggarna och att svåra beslut 

får tas på socialtjänstens äldreenheter. Samtidigt har antalet platser på särskilda boenden 

minskat, liksom vårdplatser på sjukhus. De minskande resurserna har koncentrerats till äldre 

ensamstående personer med stora vårdbehov, medan sammanboende och yngre pensionärer 

med mindre omsorgsbehov har svårare att få biståndsinsatser. Forskarna kritiserar att någon 

offentlig debatt aldrig har tagits av de ansvariga om vad konsekvenserna av denna minskning 

egentligen innebär. De anser därför att det är viktigt att diskutera hur resurserna i 

äldreomsorgen ska fördelas, istället för att man fortsätter att överlämna dessa svåra 

prioriteringar till biståndshandläggarna. 
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3.3.2 Konsekvenserna för de äldre och deras anhöriga 

Szebehely (2011:220) visar i sin forskning att det mellan 2000-2009 skedde en påtaglig 

förändring vad gäller vård- och omsorgsboendeinsatsen. Under denna period minskade antalet 

personer som bodde i vård- och omsorgsboenden med cirka 20 procent. Samtidigt ökade 

hemtjänstinsatserna i ungefär samma omfattning. Allt färre personer fick med andra ord 

möjligheten att flytta till vård- och omsorgsboenden. Szebehely och Ulmanen (2012:13) drar i 

sin senaste forskning slutsatsen att resurserna inom äldreomsorgen generellt har minskat 

kraftigt under 2000-talet. Det har fått konsekvenser för de äldre som blivit mer beroende av 

vård i hemmet och hjälp från anhöriga. Detta i sin tur, har fått konsekvenser för de anhöriga 

som i allt större utsträckning måste vårda sina äldre familjemedlemmar själva eftersom dessa 

inte får någon plats på vård- och omsorgsboende (a.a. 2012:13). 

 

3.3.3 Högre omsorgsbehov och kortare boendetid 

Thorslund (2013:290) konstaterar att antalet platser på vård- och omsorgboenden har minskat 

över hela Sverige. Det här innebär att de äldre flyttar till vård- och omsorgsboende i ett senare 

livsskede än tidigare. Detta, menar Thorslund, är en följd av att de äldre har bott hemma länge 

med omfattande insatser från hemtjänst och/eller anhöriga tills situationen tillslut har blivit 

ohållbar. Behovet av vård och omsorg för de äldre som bor på vård- och omsorgboenden, har 

därför även ökat över tid. Det här betyder att den genomsnittliga tiden som de äldre bor på 

vård- och omsorgsboende innan de avlider, har minskat (a.a. 2013:290). 

 

3.4 Sammanfattning av kunskapsläget 
Vi kan konstatera att det finns en omfattande forskning som ur olika synvinklar beskriver 

biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. Det är tydligt att biståndshandläggarnas arbete 

inrymmer stor komplexitet, många svårigheter och krav som de dagligen måste hantera. Det 

finns även intressant forskning gällande de äldre och bedömningen av deras behov. Den 

tydliggör hur de äldre anpassas till äldreomsorgens utbudskatalog istället för att deras behov 

blir synliggjorda. De senaste forskningsrönen visar också att det för varje år sedan 2000-talets 

början, finns allt färre platser att tillgå på vård- och omsorgsboenden för äldre. Ur den här 

forskningen framträder en bild där biståndshandläggning om vård- och omsorgsboende blir 

alltmer komplex då platserna blir allt färre. Det här visar också på ett kunskapsbehov om 

biståndshandläggarnas erfarenheter av utredningsprocessen för vård- och 
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omsorgboendeutredningarna och de förändringar som den genomgått de senaste åren i 

Stockholms stad. 

 

4. Metod och material 
4.1 Forskningsansats och val av metod 
Vårt syfte är, som tidigare nämnts, att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter 

av utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende för äldre. För att uppnå det syftet valde 

vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då denna metod ger oss bäst möjlighet att 

skaffa kunskap om biståndshandläggarnas erfarenheter, personliga upplevelser och åsikter. 

Dalen (2007:11-12) menar att kvalitativ metod handlar om möjligheten att få en djupare insikt 

om hur en person rättar sig efter sin unika livssituation. Bryman (2002:39-40) påtalar att 

metoden lämpar sig väl om man vill fånga människors tolkningar och uppfattningar av olika 

aspekter av sin situation. Den kan ge möjligheten att ”att se världen med den andres ögon” 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005:92). 

 I nästa steg funderade vi över hur vi borde utforma våra frågor och på vilket sätt vi skulle 

ställa dem till informanterna. Ett alternativ vore att ställa ett antal helt öppna frågor där 

informanten ges tillfälle att fritt berätta. En nackdel med öppna frågor är att man är beroende 

av att informanten vill dela med sig på djupet (Dalen 2007:31). Vi ansåg att risken var stor för 

att svaren skulle bli alltför omfattande och rent av ytliga, vilket skulle medföra att relevansen i 

våra data skulle späs ut och minska, det vill säga att det skulle bli mer bredd på materialet än 

djup. Vi fann att vi borde använda oss av så kallade semistrukturerade intervjuer. Det innebär 

att formulera ett antal frågor som berör specifika aspekter av området vi vill undersöka, och 

där frågorna ger möjlighet till fördjupade och, förhoppningsvis, mer personliga svar från 

informanten. Återstod så att välja metod för att samla in data. En tänkbar metod vore att 

formulera och skicka ut en intervjuenkät. Det skulle dock kräva en längre tidsrymd än den vi 

hade till vårt förfogande. Vi trodde också att i en enkät tvekar säkerligen de flesta av 

informanterna att vara personliga och utförliga i sina svar, varför vi valde bort 

enkätalternativet. Enligt Sohlberg (2009:135) ger personliga intervjuer möjlighet att få fram, 

inte bara avsikter och motiv bakom informantens handlande, utan även information om 

underliggande attityder och föreställningar, tolkningar och känslor hos personen. För att den 

kvalitativa metoden ska ge ett användbart resultat är det viktigt att ta reda på och beskriva 

kontexten som intervjupersonerna arbetar inom. Metoden innebär att personen inte blir en 

variabel utan istället studeras i sitt naturliga helhetssammanhang – dock med förutbestämda 

avgränsningar för studien (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005:92). Därför har vi lagt ner tid 
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på att relativt detaljerat beskriva hur en utredning går till, vilka faktorer och omständigheter, 

såväl externa som interna, som har betydelse för utredningsprocessens gång och dess utfall. 

Kontexten kan framgå genom att man ger översiktliga beskrivningar där relevanta citat ur 

intervjuerna illustrerar och konkretiserar centrala punkter (Sohlberg 2009:101).  

 När man utgår från den kvalitativa forskningsmetoden, ger den induktiva ansatsen 

möjligheten att generalisera ett material. Sohlberg (2009:128-129) menar att systematiserad 

erfarenhet är induktion, eller om man så vill, generalisering. Induktion innebär vanligtvis att 

forskaren gör observationer och när alla fenomen är undersökta, drar en generaliserad slutsats. 

Deduktion i sin tur, innebär att forskaren har en teori som denne genom hypoteser och 

empirisk granskning sedan bevisar (Bryman 2002:20-23). Eftersom vi inte har någon hypotes, 

faller vår studie under den induktiva ansatsen. Vi har dock ett relativt litet empiriskt underlag 

och kan därför inte dra någon generell slutsats. Våra resultat bekräftas dock i stort sett av den 

tidigare forskningen, vilken beskrivs i avsnitt 3. Klausen (2006:135-136) menar att induktion 

åtminstone kan leda oss vidare från vårt befintliga kunskapsläge och till en slutsats som säger 

mer än det vi redan vet. 

 

4.2 Litteratursökning 
Då vi började arbeta med vår uppsats sökte vi först via Diva och Google. Våra sökord var 

biståndshandläggare, biståndshandläggning, biståndsbedömning, äldre, vård- och 

omsorgsboende, handlingsutrymme, kartläggnings- och bedömningsinstrument, köhantering – 

som vi kombinerade på olika vis i sökningarna. Dessa sökningar gav oss en hel del träffar och 

på så vis fick vi en uppfattning om omfattningen av vårt område. Vi fick bland annat 

hänvisningar till vård- och omsorgsboenden, Äldrecentrum, Svensk Demenscentrum och 

Stockholms stad. Vi beslöt därefter att smalna av sökområdet och valde sökord som 

biståndshandläggare, dilemma, handlingsutrymme, roller. Det gav oss många träffar på 

intressanta böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Vid en granskning av träffarna, valde 

vi ut dem som stämde med vårt forskningssyfte. Dessa har vi använt som referensmaterial. 

 Med hjälp av sökorden care manager, care management, older people, care homes 

försökte vi hitta internationell forskning i databaser som Libris, PubMed, Google Scholar, 

Academic Search Premier samt ProQ – den sistnämnda en sökmotor för sex olika 

internationella databaser; ASSIA, ERIC, PILOTS, ProQuest Nursing and Allied Health 

Source, Social Service Abstracts och Sociological Abstracts. Sökorden gav en hel del 

engelska, amerikanska och kanadensiska träffar i ämnet. Dessa var dock inriktade på den 

anglosaxiska, medicinskt orienterade formen av biståndshandläggare, vilket inte riktigt 
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stämmer överens med vårt forskningssyfte och våra frågeställningar. När vi kombinerade 

orden care manager med social work, fick vi 516 träffar på forskning inom området. Vid en 

granskning av alla dessa träffar, fann vi tre artiklar med forskning om biståndshandläggare 

och nödvändigheten av att ha specifik kompetens inom området. Dessa artiklar har vi använt 

oss av i den här studien. 

 Genom att titta i referenslistor från vår forskning inspirerades vi att söka vidare inom 

relevanta områden. Vi sökte bland annat lagar och fann på Notisums hemsida de lagrum som 

är relevanta för vår uppsats. Vid sökning av riktlinjer gällande vård- och omsorgsboende, fann 

vi Socialstyrelsens samt Stockholms stads hemsida med riktlinjer för handläggning av 

ärenden enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. 

 

4.3 Urval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metodansats där intervjuer utgör den främsta 

källan till empirin. Vårt syfte var att öka kunskapen om biståndshandläggarnas erfarenheter av 

utredningar av insatsen vård- och omsorgsbonde för äldre. En av våra frågeställningar var hur 

de nya förändringarna i arbetsprocessen fungerar för biståndshandläggarnas vård- och 

omsorgboendeutredningar. Detta ledde oss till att vilja titta närmare på köhanteringen då 

denna hade förändrats i samtliga stadsdelar. Det var därför naturligt för oss att intervjua 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen i tre av Stockholms stadsdelar som tillhör samma 

region, eftersom de delar samma köhandläggare för hanteringen av de ärenden som fått 

positivt beslut för vård- och omsorgsboende. Backman (2008:85-86) konstaterar att det urval 

man gör till sin studie är beroende av det problem man valt att undersöka. För att kontakta 

tänkbara informanter valde vi att skicka mejl till enhetscheferna på de tre utvalda 

stadsdelskontoren via kontaktbrev (se bilaga 6).  

 Enhetscheferna på stadsdelskontoren tog därefter på sig att informera sin personal om vår 

studie. Efter tre dagar fick vi svar från enhetscheferna att ett antal biståndshandläggare var 

intresserade av att delta i studien. Efter två veckor hade åtta informanter tackat ja till att delta: 

fyra biståndshandläggare från en stadsdel, två från en annan stadsdel samt ytterligare två 

biståndshandläggare från en tredje stadsdel. Vi beslöt då att begränsa antalet intervjuer till åtta 

stycken. Kvale och Brinkman (2011:129) skriver: ”intervjua så många personer som behövs 

för att ta reda på vad du behöver veta”. Att genomföra åtta intervjuer med 

biståndshandläggare från tre olika stadsdelar, är vad vi bedömde som möjligt utifrån våra 

tidsramar. 
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4.4 Informanterna 
Sju av våra informanter är kvinnor och en är man. Vår yngsta informant är 36 år och vår 

äldsta är 58 år. Antal år i yrket som biståndshandläggare skiljer sig mellan individerna i 

gruppen - från tre år upp till tjugotvå år. Två tredjedelar av informanterna har varit på samma 

arbetsplats sedan de anställdes. Sex av åtta informanter har socionomutbildning, varav tre har 

socionomutbildning med äldreinriktning och tre med generell inriktning. Av de resterande två 

informanterna, har en vårdgymnasieutbildning och en vårdhögskoleutbildning. Fyra av de åtta 

informanterna har arbetat inom hemtjänst som undersköterskor och vårdbiträden och en 

informant har arbetat som mentalskötare. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat vis med hjälp av en tematiserad 

intervjuguide (se bilaga 5). Vi har inlett varje intervju med att läsa upp samtyckesdelen som 

innehåller en förklaring av syftet samt beskriver den etiska aspekten. Samtliga informanter 

har gett sitt medgivande till att medverka i vår studie. Intervjuguiden har utformats med 

teman och underliggande frågor. Vi har även ställt ett antal följdfrågor för att fördjupa 

informanternas svar ytterligare. Dalen (2007:32-33) menar att det vid intervjun är viktigt att 

försöka få informanterna att vilja berätta öppet och med egna ord, för att på så sätt få ett så tätt 

och fylligt material som möjligt. Informanterna har intervjuats på sina arbetsrum och vi har 

upplevt att rummets avskildhet ökat informanternas trygghet att vilja utrycka sig fritt och 

öppet. Bryman (2002:306-307) poängterar att informanten inte ska behöva oroa sig för att 

någon obehörig ska höra det som sägs under intervjun. 

 Vi har turats om att intervjua informanterna. Då en av oss utförde intervjun ansvarade den 

andra för att ordningsföljden på frågorna var korrekt och att vi höll oss till den utsatta tiden. 

Vi har båda kunnat inflika frågor under intervjuns gång. Alla intervjuer har spelats in på 

bandspelare och därefter transkriberats. Vi har båda transkriberat intervjuerna och redigerat 

materialet med stor försiktighet. Fördelen med denna arbetsmetod har varit att vi båda blivit 

mycket förtrogna med intervjumaterialet. Bryman (2002:311) betonar att det ofta finns en stor 

variation på hur lång tid varje kvalitativ intervju tar. Våra intervjuer har varat mellan 28 och 

65 minuter. 

 

4.6 Analysprocessen 
När intervjuerna var genomförda transkriberade vi det inspelade materialet, sammanlagt blev 

det 80 sidor text. Efter en första genomläsning av det totala materialet strök vi ungefär hälften 
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av textmassan och behöll enbart det som tydligt berörde de åtta frågorna i vår intervjuguide. 

Vi redigerade sedan intervjusvaren med stor försiktighet. Det betyder att vi tog bort 

ofullständiga meningar och ändrade rent talspråksmässiga formuleringar för att underlätta 

läsningen. Vi behöll informanternas personliga sätt att uttrycka sig. Ibland var det nödvändigt 

att korta de återgivna citaten och detta har vi markerat på följande vis: […]. Namn och platser 

är också genomgående borttagna för att skydda informanternas anonymitet (Kvale & 

Brinkmann, 2011:88). Vi har istället gett biståndshandläggarna fingerade namn för att på så 

sätt försöka skapa en närhet till texten och resultatet. Dessa namn är Lotta, Anna, Lisa, 

Magda, Lena, Emilia, Lina och Nils. 

 Inför kodningen läste vi och arbetade efter Jönsons (2009:56-57) instruktioner om 

kodning. Författaren menar bland annat att kodningsprocessen underlättas av en genomtänkt 

och fokuserad datainsamling. Genom att koda materialet behandlar forskaren datamaterialet 

mer seriöst. Meningen med kodningen är att se samband som är intressanta för analysen (a.a. 

2009:57).  

 Vid en översikt av det nu fyrtiosidiga materialet såg vi att vissa svar som berörde specifika 

detaljer, som exempelvis kartläggnings- och bedömningsinstrumentet, förekom under fler än 

en fråga. Därför föll det sig naturligt att flytta samman sådant material under samma 

frågeställning och koncentrera antalet teman till sju. Vi lade in de åtta informanternas 

respektive svar i egna worddokument. Vi markerade deras olika svar med siffror - från ett till 

sju - beroende på vilket tema svaret sorterade under. Detta var den första, grova kodningen: 

1. Utredningsprocessen 

2. Förändringar  

3. Ärendedragningar och dilemman 

4. Beslut och inflytande 

5. Göra utredningar på eget vis 

6. Önskemål om förändringar 

7. Mötet med klienterna 

Därefter tittade vi åter igenom alla svar. Nu såg vi att materialet kunde koncentreras 

ytterligare och sorteras in under fyra olika teman, synonyma med de fyra första temana från 

den första kodningen. Vi skapade sedan fyra worddokument, ett för varje temarubrik. I dessa 

fyra dokument kunde nu informanternas svar sorteras in. Svaren som i den första kodningen 

låg under nummer fem, ”smälte in” under tema ett i den andra kodningen. Svaren under 

nummer sex från den första kodningen, kunde delas upp och sorteras in under tema ett 

respektive tema fyra i den andra kodningen. Vi tog dock bort nummer sju från den första 
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kodningen eftersom den var irrelevant i det här sammanhanget (den fann senare sin plats 

under den avslutande rubriken ”Författarnas reflektioner” i avsnitt 9). Detta utgjorde det andra 

kodningssteget: 

1. Utredningsprocessen 

2. Förändringar 

3. Ärendedragningar och dilemman 

4. Beslut och inflytande 

Nu fanns ett resultat sorterat i fyra teman som därmed var redo för analys. Vi studerade 

materialet och försökte identifiera mönster genom att notera vad som ständigt återkom. Vi 

upptäckte då att informanterna hade liknande tankar om behovet av kompetens, att de ständigt 

återkom till begränsningarna i arbetet samt att de hade snarlika funderingar kring hur 

osynliggjorda de tyckte att de äldre blir. Jönson (2009:56) beskriver att vid kodningen sorteras 

materialet efter kategorier, det kan till exempel vara ett speciellt förhållande som blivit 

synliggjort vid datainsamlingen och som återkommer i flera resultatteman. Ur resultattemana 

utkristalliserade sig därmed tre olika analysteman. Detta steg utgjorde den tredje och sista 

kodningen:  

1. Gruppens betydelse och den enskildes kompetens 

2. Höga krav och begränsade möjligheter 

3. De osynliggjorda äldre 

 

4.7 Metoddiskussion 
4.7.1 Metodval 

Då avsikten med vår studie var att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter av 

utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende för äldre föll det sig naturligt att intervjua 

biståndshandläggare som arbetar med just detta. Valet av den induktiva forskningsansatsen 

ansåg vi självklart då vi inte hade någon bestämd hypotes utan ville höra bistånds-

handläggarna egna erfarenheter och få deras syn på utredningsprocessen. Med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 5), ringade vi in det område som vi ville veta mer 

om och som stämde med vårt syfte. Intervjuerna gav oss ett rikt datamaterial som vi sedan 

jämförde, kodade och analyserade.  

 

4.7.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om ifall forskaren verkligen mätt det som var avsett att mätas (Sohlberg, 

2009:119-120). Validitet innebär också, enligt Bryman (2002:43), att man gör en bedömning 
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av om forskningens slutsatser hänger ihop eller ej. Enligt samme författare (2002:43) uppnås 

reliabilitet om resultatet av undersökningen blir detsamma om studien genomförs på nytt. 

Men författaren menar också att kvalitativa undersökningar har kritiserats för att vara svåra att 

replikera samt för att de ofta är alltför subjektiva. Viss kritik har även anförts kring att 

kvalitativa resultat ofta bygger på vad forskaren själv uppfattar som betydelsefullt (a.a. 

2002:269).  

 Vi har i denna studie öppet redogjort för den metod och det material vi använt oss av, allt 

för att öka transparensen och för att bidra till studiens validitet och reliabilitet. Vi har 

noggrant beskrivit vårt urval och hur intervjuerna genomfördes. Informanterna har både 

utbildning och erfarenhet, vilket ökar forskningsmaterialets kvalitet. Vi har under arbetets 

gång, även fört metoddagbok för att inte glömma viktiga detaljer. Eftersom intervjufrågorna 

bör fånga in syftet med studien, bifogar vi intervjuguiden (bilaga 5) samt informationsbrevet 

(bilaga 6) för att än mer synliggöra våra frågor och vårt syfte. Vi hoppas att dessa ovan 

beskrivna tillvägagångsätt bidragit till att öka studiens validitet.  

 Det faktum att vi intervjuade informanterna på deras arbetsplats kan ha påverkat studiens 

reliabilitet. Möjligen kan aspekter som lojalitet till chefer och kollegor samt att informanterna 

kan ha upplevt att deras anonymitet eventuellt inte var säkrad, till viss del ha påverkat 

reliabiliteten. Till detta kommer också misstanken att informanterna eventuellt ansträngde sig 

för att svara ”rätt” under intervjun. Bryman (2002:132) beskriver att en god stämning under 

intervjun kan göra att informanten svarar på ett speciellt sätt för att vara intervjuaren till lags. 

Vår upplevelse av intervjuerna är dock att informanterna svarade lugnt, tydligt och säkert på 

våra frågor. Våra egna värderingar kan givetvis ha färgat denna studie. Bryman menar att det 

är omöjligt för en forskare att ha total kontroll över sina värderingar och att var som helst i 

forskningsprocessen kan dessa värderingar dyka upp hos forskaren (a.a. 2002:37). Men för att 

få ökad reliabilitet har vi kodat resultatet som vi tidigare beskrivit, sedan har vi analyserat det 

och beskrivit hur vi har kommit fram till våra slutsatser. 

 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod för vår studie medför att vi bör vara försiktiga med att 

generalisera vårt resultat och med att applicera det på andra äldreenheter och stadsdelar. 

Bryman (2002:270-271) påpekar att vissa kritiker menar att kvalitativa forskningsresultat är 

omöjliga att generalisera till andra forskningsresultat. I vårt arbete har vi haft en medvetenhet 

kring att områden och individer förändras över tid, vilket är en ytterligare begränsning av vår 

studies generaliserbarhet. Bryman (2002:120) menar att resultaten från en undersökning kan 
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vara tidsberoende och för att vara helt säker måste man göra en helt ny undersökning. Våra 

resultat bekräftas dock i stort sett av den tidigare forskningen, vilken beskrivs i avsnitt 3. Men 

eftersom vi även har studerat de nya förändringarna i utredningsprocessen av vård- och 

omsorgsboende, har vi fått delvis nya resultat från ett område som ingen ännu har forskat på, 

vilket beskrivs i avsnitt 7.2. 

 Även om vi är medvetna om att vår population är relativt liten, är det möjligt att dra några 

få generaliserande slutsatser. En faktor som ökar graden av generaliserbarhet är att det tydligt 

framgick under våra intervjuer att inte bara våra informanter, utan även majoriteten av deras 

kollegor, är i stort sett eniga i uppfattningen om att bristerna i kartläggnings- och 

bedömningsinstrumentet samt resursbristen inom äldreomsorgen, hindrar dem från att göra ett 

fullödigt jobb. Den tidigare forskningen som vi beskrivit i avsnitt 3, och då särskilt forskning 

av Norman och Schön (2005), Larsson och Thorslund (2006), Rönnbäck (2008) samt Norman 

(2010), visar på likartade resultat vad gäller resursbristen inom äldreomsorgen. 

 

5. Etiska överväganden  
När det gäller de etiska krav som ställs på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

hänvisar Vetenskapsrådet (CODEX, 2013) till sin egen skrift God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vi är medvetna om att dessa etiska krav även ställs på c-uppsatser: 

informerat samtycke, anonymitet och konfidentialitet (a.a. 2011). 

 Informerat samtycke (Vetenskapsrådet 2011:50), innebär att vi muntligt i telefonsamtal, 

före intervjutillfället, upplyste var och en av informanterna om syftet med vår uppsats samt att 

deras deltagande var frivilligt. Vi upplyste dem även om att vi avsåg att spela in intervjuerna 

vid vårt möte. Informanterna blev också blivit informerade om att de själva hade rätt att 

bestämma över sin medverkan samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vid 

själva intervjutillfället, bad vi än en gång informanterna om att få deras samtycke, både till att 

intervjua dem och att använda det inspelade intervjumaterialet till den här uppsatsen. De 

svarade alla positivt på detta och gav oss sitt samtycke. 

 Konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011:67), innebär att all data som rör informanterna i 

den här uppsatsen, ges så stor konfidentialitet som möjligt. Det innebär att vi skyddar 

informanternas integritet genom att inte låta obehöriga ta del av privata uppgifter i materialet.  

 När det gäller anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011:67), kan vi garantera anonymitet externt, 

dock inte internt eftersom vissa av informanterna arbetar med varandra. Detta har vi 

informerat dem om. Att vi inte kan garantera anonymitet internt, beror på att vi har intervjuat 

biståndshandläggare ur tre personalgrupper. Det finns en risk för att de medverkande 
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biståndshandläggarna skulle kunna identifieras, dels av dem som deltagit i intervjun, och dels 

av de andra biståndshandläggarna som inte deltagit eftersom de jobbar i samma personalgrupp 

och följaktligen känner varandra väl. Följden av denna identifiering skulle kunna medföra att 

dispyter uppstår då de icke-medverkande biståndshandläggarna kan ha andra åsikter än det 

som framkommit under intervjuerna. Vi har dock vägt denna risk mot den nytta som den här 

studien skulle kunna bidra med. Det skulle till exempel kunna innebära att bristerna i 

kartläggnings- och bedömningsinstrumentet uppmärksammas och åtgärdas eller att pressen 

som biståndshandläggarna ständigt arbetar under, röner någon slags uppmärksamhet och att 

förändringar kommer till stånd. Vi anser därför att nyttan med vår studie uppväger de risker 

den kan medföra. Vi kan dock, som sagt, garantera informanterna anonymitet externt eftersom 

vi har anonymiserat deras svar vid transkriberingen av intervjuerna genom att avidentifiera 

dem och istället ge dem fingerade namn. Detta har vi också informerat informanterna om. 

 Intervjumaterialet och de personuppgifter vi har fått tillgång till, kommer endast att 

användas i det här specifika forskningsändamålet. Därefter kommer det att förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2011:69). Efter att 

uppsatsen har examinerats och godkänts, kommer vi att destruera både det inspelade och det 

transkriberade intervjumaterialet. Vi anser att vi därmed följt de etiska kraven enligt 

Vetenskapsrådet (2011) samt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor och då särskilt 16 och 17 §§ som just behandlar information och samtycke 

(Notisum, 2008). 

 

6. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt följer en redogörelse för de teorier och teoretiska begrepp som vi funnit utgöra 

de mest relevanta verktygen för att kunna analysera och förstå våra resultat. Att vi valt just 

dessa, beror på de centrala teman som återfinns i resultatet: biståndshandläggarnas yrkesroll 

och kompetens, biståndshandläggarnas bedömning av den äldre brukarens behov samt hur 

äldreomsorgen är organiserad. När vi gått igenom teorierna har vi sett att de kan tematiseras 

utifrån de ovan nämnda centrala teman som finns i resultatet. Vi har därför grupperat 

teorierna i dessa teman: gräsrotsbyråkraten och handlingsutrymmet, konstruktionen av 

hjälptagaren samt det teoretiska begreppet ålderism sett ur olika vinklar. Under varje tema 

har vi gett de olika teorierna och begreppen underrubriker som stämmer med innehållet. 
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6.1 Gräsrotsbyråkraten och det nödvändiga handlingsutrymmet 
6.1.1 Gräsrotsbyråkraten och den komplexa arbetssituationen 

Street level bureaucrat eller gräsrotsbyråkrat är ett begrepp formulerat av Lipsky (1980/2010) 

och som syftar på de tjänstemän i den offentliga förvaltningen, exempelvis socialarbetare och 

biståndshandläggare som arbetar i direkt möte med medborgarna. Mötena är ofta av en 

krävande och komplex natur eftersom individerna och deras behov är olika och 

mångskiftande. Lipsky (1980/2010:13-14) hävdar att gräsrotsbyråkraternas arbete är ofta så 

pass komplicerat att det inte kan regleras på central nivå, vilket lämnar utrymme för dem att 

göra individuella bedömningar. Författaren menar att en förutsättning för att gräsrotbyråkrater 

ska kunna göra kvalitativt goda bedömningar, är att de ges autonomi, eller handlingsutrymme. 

Men författaren visar också att gräsrotsbyråkraten generellt har hög arbetsbelastning och att 

de ständigt lider av brist på tid, information och andra resurser. Detta leder till att han eller 

hon sällan har förutsättningar och utrymme att utföra ett fullödigt arbete och att verkligen 

möta individens behov (a.a. 1980/2010:29-30). 

 Gräsrotsbyråkrater utvecklar rutiner och arbetssätt i syfte att förenkla och skapa en 

hanterlig arbetsvardag. Lipsky (1980/2010:125) menar att vissa metoder som 

gräsrotbyråkraterna använder sig av, grundar sig i det faktum att de har ett generellt behov av 

att hushålla med sina egna resurser. Detta behov grundar sig i att de, på grund av stora 

fluktuationer i arbetsinsatserna, måste vara beredda när en situation verkligen kräver att deras 

resurser tas i bruk. Gemensamt för alla gräsrotsbyråkraters arbete är att det sällan går att 

förutse när de kraftkrävande situationerna inträffar. En klient i socialtjänsten kan exempelvis 

behöva hjälp med en omfattande problematik av akut karaktär. En metod för att hushålla med 

den egna energin är att socialarbetaren låter en arbetsuppgift fylla ut den inplanerade tiden 

även om uppgiften råkat bli klar i förtid. Med andra ord, man tar vara på de små luckorna som 

uppstår och måste göra så, alltför att spara energi och orka. Detta grundar sig i en slags 

medvetenhet hos gräsrotsbyråkraten att nya uppgifter annars omedelbart kommer att kräva 

deras uppmärksamhet. För nya uppgifter finns alltid, som till exempel organisationens önskan 

om dokumentation (a.a. 1980/2010:126). 

 

6.1.2 Handlingsutrymmet i organisationen och behovet av kompetens 

Handlingsutrymme är något som skapas i samspel mellan organisationen och bistånds-

handläggarna. Det beskrivs av Svensson, Johansson och Laanemets (2008:24) som ”en 

möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter”. 

Handlingsutrymme innebär också att biståndshandläggare inte bara har möjlighet att välja, 
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utan även bör ha kompetensen att avgöra vad som är rimligt i de val man gör. Organisationens 

ramar sätter naturligtvis gränser, men med sin kompetens har man möjlighet att påverka dessa 

givna ramar. En stark profession, det vill säga biståndshandläggare som kollektiv och som 

enskilda, kan påverka hur organisationen sätter sina ramar. En svag profession kan istället lätt 

bli ett verktyg för organisationen. Författarna menar också att handlingsutrymme är ”summan 

av rutiner, bedömningar och ansvaret att fatta beslut”. De betonar också att det inte är regler 

eller avsaknaden av desamma som utgör handlingsutrymmet, utan att det är möjligheten att 

agera mellan dessa regler (a.a. 2008:24-25). 

 

6.2 Konstruktionen av en hjälptagare 
6.2.1 Standardisering och kategorisering av individen 

Lipskys (1980/2010:59) begrepp the social construction of a client eller konstruktionen av en 

hjälptagare, har Johansson (1997/2007:56) vidareutvecklat i en konstruktionsprocess som 

sker i två steg: först sker standardiseringen av en individ, därefter kategoriseringen där man 

matchar den standardiserade individen mot de insatser som finns i organisationen. Det leder 

till att den faktiska handläggningsprocessen i stor utsträckning handlar om att anpassa 

klientens hjälpbehov till det tillgängliga utbudet. Inom organisationer vars uppdrag det är att 

ta hand om en specifik och avgränsad del av de mänskliga behoven, förekommer 

undantagslöst en process som förvandlar individen till klient. Denna konstruktion av klienter, 

menar Johansson, är nödvändig för att organisationen ska klara att handlägga en stor mängd 

ärenden inom en utsatt tid. Uppdraget kräver att individen reduceras till sitt behov, till en 

kategoriserad klient, för att så effektivt som möjligt kunna behandlas och kontrolleras.  

 

6.2.2 Konstruktionen av en brukare 

Rönnbäck (2008:24) beskriver denna konstruktionsprocess på ett liknande vis. Den sker i 

mötet mellan den äldre med ”rätt” behovskriterier och biståndshandläggaren, och är en så 

kallad omvandlingsprocess där den hjälpsökande äldre medborgaren ”görs om” och tilldelas 

en roll som brukare. Författaren kallar denna process för att konstruera en brukare och menar 

att den är ett sätt att förenkla den komplexitet som existerar i organisationen och kring 

individen. Hon anser att även om ambitionen och viljan finns hos biståndshandläggaren att se 

hela människan, är det ofrånkomligt att viss konstruktion sker. Rönnbäck menar dock att en 

starkare profession har större förmåga att stå emot organisationens krav för att istället följa 

socialtjänstlagens intention och sätta den äldres behov i främsta rummet (a.a. 2008:24-25). 
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6.3 Ålderism 
6.3.1 Fördomar, stereotyper och diskriminering 

Begreppet ageism eller ålderism introducerades av Robert Butler (1969 i Andersson, 2013) 

och definieras av Andersson (2013:330) som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som 

utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”. Andersson redogör för 

ålderismens tre beståndsdelar: fördomar, stereotyper och diskriminering. Fördomsfulla 

attityder används både mot äldre, ålderdomen och åldrandet. Fördomarna mot äldre tenderar 

att bli starkare ju sämre deras hälsotillstånd är. Det finns också negativa föreställningar om 

äldre som förekommer utan att vi ens är medvetna om dem – de är helt enkelt så automatiska 

och integrerade att vi inte noterar dem. Stereotyper bygger på okunnighet och är också de, 

omedvetna och automatiska processer. Här ges den äldre alla de karaktäristiska dragen som 

ofta tillskrivs den grupp äldre som personen anses tillhöra, utan hänsyn till dennes reella 

förmågor och egenskaper. Det kan vara ”mormorstypen” (snäll och hjälpsam), ”pensionären” 

(ensam och ängslig) med flera (a.a. 2013:330).  

 Andersson (2013:331) menar att genom fördomar och stereotyper är det lättare att 

bortförklara diskrimineringen av äldre, men självkänslan hos de äldre påverkas ändå negativt 

av detta. Diskriminering uppstår när fördomar och stereotyper institutionaliseras genom regler 

eller vanor. I en undersökning inom EU fick medborgarna ange hur stor nackdel de ansåg det 

vara att tillhöra en viss grupp. Enligt resultaten ansåg 69 % att det var ofördelaktigt att vara 

över 50 år. 46 % ansåg att diskrimineringen av äldre var omfattande och att den är mer vanlig 

nu än för fem år sedan (a.a. 2013:332-333). 

 

6.3.2 Äldre mindre integrerade 

Närvänen (2009:18) menar att ålder tillsammans med genus, klass, funktionshinder och 

etnicitet, är kategoriseringar som hjälper till att vidmakthålla maktrelationerna i samhället. 

Hon menar samtidigt att ålder är ett komplext begrepp eftersom det inrymmer både biologisk 

förändring, kronologisk ålder och social ålder. Till detta finns även åldersrelaterade 

föreställningar som delar in livsloppet i olika faser. Författaren menar att livsloppsfaserna 

positioneras i förhållande till varandra vad gäller status. Vuxenlivsfasen beskrivs som 

autonom, producerande och priviligierad. De yngre och äldre faserna beskrivs som tärande 

och mindre integrerade i samhället (a.a. 2009:25). 

 

6.3.3 Ålderism och äldres underordning 

Jönson (2009:193) anser att det finns en trend att motverka ålderism genom att framhålla att 
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äldre generellt inte alls är så sjuka och beroende, utan istället pigga och aktiva. På så sätt 

skapar man ett ”vi och dem”, vilket utesluter de omsorgsbehövande åldringarna. Jönson anser 

att det behövs utvecklas ett perspektiv på ålderism och medborgarskap där man metodmässigt 

söker efter missförhållanden som visar på ålderism och äldres underordning, på samma sätt 

som andra sociala rörelser gjort. Jönson (2009:194) menar också att de svårigheter som de 

äldre har att upprätthålla sitt människovärde samtidigt som de förbereder sig inför döden, har 

att göra med att den ålderism som organiseringen av äldreomsorgen präglas av. 

 

7. Resultat 
”Man måste kunna argumentera för den äldres behov” är titeln på vår uppsats. Citatet kommer 

från en av våra informanter. Vi menar att det sätter fingret på själva essensen i det våra 

informanter berättat för oss om utredningsprocessen av vård- och omsorgsboende. 

Biståndshandläggarens förmåga att argumentera i sitt ärende, kan ofta vara avgörande för 

beslutet och därmed för den äldre personen som gjort en ansökan. 

 I det här avsnittet presenteras vårt resultat. Det baseras på vårt insamlade intervjumaterial 

från åtta informanter som arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i tre olika 

stadsdelar i Stockholms stad. Resultatet analyseras i avsnitt 8. Vi hoppas att resultatet bringar 

ljus över biståndshandläggarnas komplexa utredningsprocess av vård- och omsorgsboende för 

äldre, samt visar på de beståndsdelar som processen består av. 

 Intervjumaterialet är som tidigare nämnts i avsnitt 4.6, sorterat i fyra teman. Citaten som 

redovisas i resultatet är utvalda för att illustrera olika aspekter av varje tema och har 

grupperats efter dessa teman. Det första temat, 6.1, handlar om biståndshandläggarnas egen 

beskrivning av utredningsprocessen för vård- och omsorgboendeansökningar. I det andra 

temat, 6.2, berättar biståndshandläggarna om de förändringar som skett i arbetsprocessen för 

utredningarna. I det tredje temat, 6.3, beskrivs ärendedragningen och hur den går till. Det 

fjärde och avslutande temat handlar om vilket inflytande över besluten som 

biståndshandläggarna själva anser att de har. 

 

7.1 Tema 1: Utredningsprocessen 
När en äldre person eller anhörig ansöker om vård- och omsorgsboende enligt 

socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, inleds en handläggningsprocess. Vi ville höra från 

biståndshandläggarna själva, hur processen vid utredning av vård- och omsorgsboende går till 

från det att de fått in en ansökan till äldreomsorgen tills det att ett beslut kan fattas. Lisa 

beskriver detta: 
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När jag får en ansökan om vård- och omsorgsboende handlar det först om att ringa in behovet, 
omsorgsbehovet – vilket hjälpbehov har den här personen? – och hämta in så mycket uppgifter som 
möjligt. En ansökan kan man få in på så många olika sätt, det kan till exempel vara i samband med 
vårdplanering på sjukhus. Till hela vårdplaneringssituationen hör att man samlar in både kunskap från 
den som ansöker, från sköterskorna på avdelningen och från anhöriga. Den informationen jag får, skriver 
jag ned på plats och den finns sen med i min utredning. Sen tar jag med mig informationen och ansökan 
och tar upp det i min arbetsgrupp vid ärendedragning.  

 

Ett antal informanter uttryckte värdet av att insamla mycket uppgifter om den äldre för att 

kunna göra en adekvat analys och bedömning. Nils lägger stor vikt vid vad han själv 

observerar. Han förklarar: 
 

Jag och en del andra lägger väldigt stor vikt vid vad man själv ser. Man ser till att stå och tjuvkika på 
vårdplaneringen: hur sitter den här människan? Orkar den sitta upp över huvud taget? Om den är 
sängliggande, orkar den ha ryggstödet uppe eller glider den bara ner? Sådana detaljer. Jag tror jag inte har 
något som jag är ensam om, men däremot vet jag att det är inte alla som lägger lika stor vikt vid allting. 
De andra lyssnar på vad andra säger och ställer kanske motfrågor till en sjuksköterska eller vad det nu kan 
vara, som redogör för situationen.  
 

Vid insamlandet av information i utredningsarbetet uttryckte Nils att vissa 

biståndshandläggare missar att tala med den äldre. Insamlandet av uppgifter sker istället 

enbart från anhöriga, sjuksköterskor, läkare och hemtjänst. Nils anser att detta arbetssätt 

resulterar i en ofullständig bild av den äldre vid ärendedragning: 
 

Jag tycker det hänger mycket på om man har med sig tillräckligt med information. Jag sitter ibland i det 
här borådet och jag vet inte vad jag ska tycka, för man har inte inhämtat tillräckligt med information. Då 
blir man naturligtvis väldigt ifrågasatt. 
 

7.1.1 Vikten av att informera äldre och anhöriga 

Lotta är noga med att informera den äldre och dennes anhöriga om vad insatsen vård- och 

omsorgsboende innebär. Detta, menar hon, minskar risken för oro och missförstånd hos den 

äldre som önskar ansöka. Att som biståndshandläggare ta sig tid att informera och 

kommunicera med den äldre anser hon som mycket viktigt.   
 

De kanske säger ”äldreboende”, de menar inte servicehus, utan de menar vård- och omsorgsboende. Då 
kan man prata med dem och förklara hur det är. Sen kan man säga att man kan ta hemtjänst och pröva det, 
och att man kan ansöka om boende sen – om jag ser eller förstår att den här personen skulle vi kunna 
hjälpa hemma – inga problem. Då kan man ju prata utan att det blir en ansökan just då. Men jag säger 
också att alla har rätt att söka, det ska man alltid säga. 

 

Flera av informanterna uttryckte att de kan känna på sig redan vid på en vårdplanering eller 

ett hembesök, om den äldre ska få bifall eller avslag på sin ansökan om vård- och 

omsorgsboende. De uttryckte också att det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att den 

äldre ska beviljas denna insats. Lina tycker att det är viktigt att informera den äldre och 

anhöriga om risken att deras ansökan kan avslås. Hon menar att denna information har en 
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lugnande effekt på den äldre och anhöriga, de blir på så sätt involverade i 

utredningsprocessen: 
 

Jag är mycket för att informera om handläggningens gång. Om man redan från början känner att det är ett 
solklart avslag, då är det bra att informera om det – att det krävs vissa saker för att få vård- och 
omsorgsboende. Det är vissa kriterier som att man till exempel ska ha behov av personal och ett 
omfattande omvårdnadsbehov. Man kanske inte har behov av personal dygnet runt, och då tycker jag att 
det är bra att informera om att det blir ett avslag så att de kan överklaga. 

 

Vid en ansökan om insatsen vård- och omsorgsboende tas ofta den första kontakten med 

äldreenheten via en anhörig som ansöker för den äldres räkning. Lina förklarar: 
 

Det är ofta en anhörig som hör av sig om personen bor hemma. Det är väldigt sällan att den äldre själv 
ringer och säger att ”nu vill jag flytta till ett boende”. Utan oftast har de blivit så pass dåliga så det är 
anhöriga som ringer, eller så hör de av sig från sjukhuset om det hänt något. 

 

Magda uttryckte att anhöriga kan vara väldigt drivande vid en ansökan om vård- och 

omsorgsboende. Hon tyckte att det är viktigt att ta reda på om den äldre själv verkligen vill 

ansöka: 
 

Jag tycker att det är jätteviktigt att man alltid pratar med den äldre, så att det inte är anhöriga som går över 
huvudet på personen. Jag har gjort intervjuer på vård- och omsorgsbonden om hur det gick till när den 
äldre fick en plats och nästan alla svarade att det var anhöriga som hade ordnat platsen. Så jag tänker på 
att det är väldigt viktigt att så långt det går, prata med den äldre. De anhöriga är väldigt drivande just 
inom äldreomsorgen och tycker väldigt mycket. 

 

7.1.2 Att hålla nere kostnaderna 

Lina uttryckte att utgångspunkten vid utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende är 

ambitionen att den äldre ska bo kvar hemma. Den äldre blir först erbjuden hemtjänst och om 

det inte fungerar finns det möjlighet för den äldre att ansöka om insatsen vård- och 

omsorgsboende. Ett flertal informanter berättar att bifall kräver att den äldre måste ha ett 

omfattande omvårdnadsbehov – vård- och omsorgsboende beviljas inte bara på grund av oro. 

Lina förklarar: 
 

Det är vår utgångspunkt hela tiden, att de ska bo kvar hemma. Dels för att vi hela tiden måste hålla nere 
kostnaderna och dels måste man försöka på hemmaplan först, de äldre mår bäst av att bo hemma i sin 
miljö. Men väger det över till att man far illa hemma, då måste man titta på behovet. Förr var det mer så 
att när man blev gammal, då fick man komma till ”hemmet”, man kände att man behövde folk omkring 
sig. Men så är det inte riktigt idag. Man måste ha ett stort omvårdnadsbehov för att få komma till ett vård- 
och omsorgsbonde, inte bara på grund av oro – men det beror lite på hur det ser ut. Oftast är man mycket 
dålig när man kommer till ett vård- och omsorgsbonde idag. 

 

Flera av informanterna berättade att antalet äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende, 

och som blir beviljade, är färre idag än för ett antal år sedan. Flera informanter anser att detta 

beror på stadsdelarnas snäva ekonomi. Lotta informerar den äldre och anhöriga om vad ett 
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vård- och omsorgsboende kostar kommunen. Det gör hon för att den äldre och anhöriga ska få 

en större förståelse vid ett eventuellt avslag: 
 

Vi kan inte säga att ”det är så dyrt”, så får man inte säga. Men sen vet inte alla heller vad det kostar, då 
kan man informera om att kommunen köper en plats och då kanske de förstår lite mer. För annars kanske 
de tänker att: ”mamma har ju jobbat och betalat skatt i hela sitt liv”, eller ”hon bor tre trappor upp”. Men 
tyvärr, det är inte alltid man får boende för det. 

 

Ett flertal informanter uttryckte att de ofta inte hinner skriva utredningen till ansökan för vård- 

och omsorgsboende innan ärendet ska dras i en ärendedragning, utan att de istället skriver 

utredningen i efterhand. Vid ärendedragningen händer det att vissa informanter läser innantill 

från vårdplaneringens anteckningar, då utredningen inte är skriven. Informanterna förklarade 

att detta beror på tidsbrist och den stora ärendemängden. Anna beskriver detta: 
 

Ja, egentligen måste det alltid finnas en utredning som grund för vård- och omsorgsboende. Men ibland, 
vid akuta saker, då hinner man inte skriva den innan. Det kan vara så att man är på vårdplanering på 
eftermiddagen och på morgonen efter måste jag ta upp ärendet, då hinner jag ju inte skriva utredningen. 
Ibland kan det vara så att man har flera vårdplaneringar och en av dem blir en ansökan om ett vård- och 
omsorgboende. Men då hinner jag inte tillbaka innan arbetsdagen är slut och skriva den. Morgonen efter 
har vi akut ärendedragning och då tar jag upp allt jag skrivit ner på vårdplaneringen. Sen skriver jag 
utredningen i efterhand. 
 

Utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende ska ske skyndsamt. Om den äldre befinner 

sig hemma ska det ta högst tre veckor för biståndshandläggaren att göra en utredning. Men 

befinner sig den äldre på sjukhus måste handläggningen gå fortare, då har 

biståndshandläggaren högst fem vardagar på sig att utreda efter det att ansökan har kommit in 

till äldreenheten. Därefter övergår betalningsansvaret för den äldre från landstinget till 

kommunen. Magda och Lena berättar: 
 

Magda: När vi får in ansökan så ska vi utreda skyndsamt men vi har tre veckor på oss. Det beror lite på 
om personen är hemma eller på sjukhus, är det på sjukhus så måste det gå mycket snabbare för vi kan inte 
ha kvar personer på avdelningarna i väntan på utredning.  
 
Lena: Så man tittar på allt från den egna förmågan till boendet som de har idag. Allt det här tas med i 
själva utredningen för att få en så bra bild som möjligt. Det här sker ju väldigt, väldigt fort eftersom man 
inte har lång tid på sig att handlägga om de är i behov av ett boende. Så jag utreder om det ska bli ett 
beviljande eller avslag. 

 

7.1.3 Önskemål om förbättringar i arbetsprocessen 

Vi frågade informanterna om de önskar ändra på eller förbättra något när det gäller 

arbetsprocessen. I två av tre stadsdelar får vi liknande svar. Informanterna önskar färre 

ärenden, mindre arbetsbelastning och mer tid: 
 

Anna: Det som alltid är önskvärt, det är att man kan få sitta ner i lugn och ro och skriva utredningen. Men 
det handlar mycket om hur arbetsbördan ser ut. 
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Emilia: Generellt är det väl så att om vi hade färre ärenden och färre kringuppgifter, skulle man nog 
kunna göra ett bättre arbete. Vård- och omsorgsboendeärenden är ofta lite panikartade om personen 
absolut inte kan vara kvar hemma och måste ha en plats.  
 
Lisa: Det är arbetsbelastningen. Om vi hade färre ärenden så kunde man få utrymme att djupdyka lite mer 
i varje ärende. Arbetsbelastningen hänger ju ihop både med ärendeantal och med mängden med 
dokumentation som tillsammans tar tid från mötet med människan. 
 
Lena: Vi behöver mer tid. Vi är alldeles för få handläggare. Men man vill inte ha för många anställda här. 
Och då har vi nästan inget administrativt stöd över huvud taget heller. 

 

Emilia får avsluta med några reflektioner över vad som blir följden av att ha alltför många 

ärenden och av att träffa ett otal äldre personer under en period: 
 
Med tanke på den stora ärendemängd vi har, så ibland träffar jag så många äldre att jag inte vet vem som 
är vem. Alla har ungefär samma åldersspann, det är oftast kvinnor och de har söner. Så ibland när jag ser 
namnen, har jag ingen aning om vem det är, men jag har träffat dem och gjort en utredning. När det är 
väldigt mycket och man träffar trettio stycken damer på en månad, kan man inte hålla isär vem som är 
vem. Så det är ”löpande band”-princip. 

 

7.2 Tema 2: De nya förändringarna 
7.2.1 Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet 

Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet infördes under 2010. Det används av 

biståndshandläggarna för att utreda äldres ansökan om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen 

4 kap. 1 §. Nils förklarar att det är ”en samling standardformuleringar om när ansökan 

initierades och vad ansökan gäller, sen går man igenom hälsa och socialt liv och därefter 

kommer bedömningsdelen”. Alla informanter, utom en, har erfarenhet av det gamla 

utredningsinstrumentet. Det var inte som nu ett utredningsdokument med fasta rubriker och 

fasta rutor, utan bestod av ett worddokument med några rubriker. Lina förklarar skillnaden: 
 
Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet är mer uppdelat i olika sektioner, fler än vi hade tidigare. Då 
hade vi ”aktuell situation”, ”hälsa”, ”fysisk och psykisk hälsa”. Nu är allt mer uppdelat, det är ekonomi, 
ADL och alla möjliga områden – det är det som är skillnaden. Förut skrev man ihop det mer.  

 

När vi kommer in på kartläggnings- och bedömningsinstrumentet har alla 

biståndshandläggarna egna tankar och reflektioner. Lotta och Lisa är kritiska: 
 
Lotta: Ja vi har ju fått ett kartläggningsinstrument, jag gillar inte det. Det var bättre förr! […] Jag är inte 
så förtjust i den här nya utredningsmallen, det kan jag inte påstå. Det är tekniken jag inte tycker om, det är 
inte användarvänligt för mig. 

 
Lisa: Ja, vad gäller bedömnings- och kartläggningsinstrumentet, så tycker jag att det kanske inte har gjort 
så stor förändring egentligen. Tänket är ungefär detsamma som det vi hade innan. […] Utredningsmallen 
som vi hade tidigare, tycker jag var bättre. 
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Den nästan samstämmiga kritiken av utredningsinstrumentet uttrycker att det är stelbent och 

att det har för många rubriker. Sju av åtta informanter tycker även att det finns en hel del 

oklarheter kring de fasta rubrikerna. Nils, Magda och Anna berättar: 
 
Nils: Jag upplever att skrivandet av utredningen blir lite svårare, det blir lite styltigt. Men vi har 
exempelutredningar att titta på som stöd. Problemet är att det är så många rubriker att de går in i varandra, 
man skulle helst vilja skriva dem under samma rubrik. Det är nog väldigt, väldigt vanligt att man 
använder schablonformuleringar. Det blir löpande band och man klistrar in text. Det är ett resultat av att 
den är så omständlig och att det tar sådan tid att jobba i den. 
 
Magda: Det är bland annat på slutet när man ska göra en sammanfattning, det är lite oklart vad man ska 
skriva under vissa rubriker. […] Det blir upprepningar hela tiden och ibland är det svårt att skilja på det 
psykiska och fysiska, de går in i varandra. 

 
Anna: Vissa av rubrikerna är ologiska, men man måste ändå skriva i dem. Vi har suttit i möten och 
diskuterat de här rubrikerna. Men det har beslutats från högre instans att det är de här rubrikerna vi ska 
ha, så det går inte att ändra på det.  

 

Lena berättar att i hennes stadsdel har biståndshandläggarna haft flera metodmöten och gått 

igenom varje rubrik i kartläggnings- och bedömningsinstrumentet och tillsammans definierat 

vad det ska stå under varje rubrik, allt för att de ska göra så lika tolkningar av rubrikerna som 

möjligt. Hon har själv lång erfarenhet av den gamla utredningsmallen, men är ändå positiv till 

den nya. Men hon menar att det finns saker som man borde ha tagit hänsyn till när man 

införde det nya instrumentet. Hon förklarar problematiken: 
 
Det är ett ganska omfattande utredningsinstrument som vi har fått, men vi har inte fått mer tid att göra 
jobbet. För det tar längre tid att utreda nu. Ska man vara helt ärlig, gör vi ofta utredningen efter det att vi 
gjort ett beviljande. Det är inte lika akut att lägga tid på själva utredningen när man har någon som 
behöver in på ett boende. Så man får göra utredningen i efterhand. Men det vore ju önskvärt att kunna 
sköta det enligt metodhandledningen. Dessutom är datasystemet inte tillräckligt snabbt och det finns 
buggar i systemet som skapar problematik. 

 

Informanterna ser också fördelar med det nya instrumentet. Lina, Emilia och Nils tar upp 

några saker som de tycker är positivt med instrumentet: 
 
Lina: Fördelarna som det är nu är att man får en påminnelse att man måste fråga om något, även om det 
blir väldigt uppdelat när man ska skriva. 

 
Emilia: Det här är mitt första bedömningsinstrument, men jag tycker det är ganska bra. Vi har olika 
livsområden som vi berör och det gör att man inte glömmer något.  

 
Nils: Det positiva med kartläggningsinstrumentet är att utredningarna överlag är bättre än de var tidigare 
innan det nya kom. När man väl sitter på vårdplaneringen och ska utreda nuvarande situation, är det 
lättare att hitta i tidigare utredningar. Den är omständlig att göra, men lättare att använda efteråt. 

 

7.2.2 Betygsättning av instrumentet 

Vi bad informanterna att sätta ett betyg på det nya instrumentet på en skala mellan 1 och 5 där 

1 är mycket dåligt, 2 är dåligt, 3 är okej, 4 är bra och 5 är mycket bra. Vi fick dessa svar: två 
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stycken ger instrumentet en 4:a, en ger det 3,5, fyra ger det en 3:a och en ger 2,5. Det 

genomsnittliga betyget på instrumentet blir 3,25 – med andra ord något över ”okej”.  

 Vi bad även informanterna att förklara varför de gav instrumentet de här betygen. Lena är 

en av dem som gett instrumentet en 4:a. Hon tycker att den givna strukturen som gör att 

biståndshandläggarna skriver på liknande sätt, är en fördel. I likhet med Nils, upplever hon 

också att det är lätt att gå in och granska utredningen efteråt. De övriga sex informanterna 

som gett instrumentet betyg mellan 2,5 och 3,5, är överens om att det är de fasta rubrikerna 

som drar ner snittet. Kritiken överlag handlar om att instrumentet är för stelt, strikt, fyrkantigt, 

omständligt, krångligt och alltför uppdelat. Vissa känner sig låsta av de olika rubrikerna och 

flera tycker att det är svårt att få något flyt i utredningstexten. Nästan alla upplever att vissa 

rubriker är ologiska och till och med borde tas bort eftersom det blir för mycket upprepningar 

i texten. Några tycker att instrumentet har för små rutor, att det är lätt att skriva fel och att det 

därför borde finnas en stavningskontroll. Informanterna tycker även att det är tidskrävande att 

arbeta i instrumentet och att det inte är användarvänligt. Det medför att man först skriver en 

sammanfattning och först efteråt gör utredningen i instrumentet – när man har tid. Lotta får 

avsluta med några tankar om kartläggnings- och bedömningsinstrumentet, vilka hon delar 

med flertalet av informanterna: 
 

När man träffar en människa och det är bråttom för att personen ska ha hjälp – då gör man beställningen 
först. Då skriver man inte en utredning först och håller på, utan då skriver man en sammanfattning – en 
beställning. Sen efteråt brukar jag göra så här att jag kopierar det jag har skrivit och trycker in det i en av 
rutorna i utredningen. Sen flyttar jag delar av texten till de olika rubrikerna och rutorna där de ska in. 

 

7.2.3 Den centrala köhanteringen 

I slutet av 2012 infördes ytterligare en förändring vad gäller utredningsprocessen vid vård- 

och omsorgsboende, nämligen den så kallade köhanteringen. Anna berättar att när vård- och 

omsorgboende är beviljat för den äldre, ställer hon personen i kö till det boende som personen 

valt. Sedan tar de två centrala köhandläggarna på äldreförvaltningen över själva 

erbjudandeprocessen. De ansvarar för köhanteringen i regionens samtliga tre stadsdelar – 

alltså även i de stadsdelar där våra övriga informanter arbetar. Anna förklarar att 

köhandläggarna har överblick över alla boenden som staden har ramavtal med. Så fort det blir 

ledigt på ett boende, erbjuder köhandläggaren platsen till den första personen i kön.  

 Anna berättar att köhandläggaren även sköter kontakten med anhöriga. Om den äldre är på 

sjukhus, har köhandläggaren hand om kontakten med både sjukhuset och vård- och 

omsorgsboendet. Anna behöver alltså varken ringa de anhöriga eller bevaka att den äldres 

tredagarserbjudande också verkligen sker inom de tre dagar som personen har på sig att tacka 
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ja eller nej till platsen. Köhandläggarna ordnar dessutom med själva transporten för den äldre 

från sjukhuset till boendet.  

 

7.2.4 Röster om köhanteringen 

Tidigare gjorde Anna och hennes kollegor i den här stadsdelen allt det som köhanteringen nu 

gör. För den här stadsdelen har köhanteringen inneburit att processen med vård- och 

omsorgsboende – från utredning och bifall till placering – går mycket fortare idag än tidigare. 

Detta beror på att köhandläggarna har en helhetsbild över stadens boenden som 

biståndshandläggarna i stadsdelen inte hade möjlighet till. Anna anser att det nya 

köhanteringssystemet fungerar mycket bra och har inneburit en tidsvinst, en åsikt som hon 

delar med sina kollegor. Det har inneburit en tidsvinst för den här stadsdelen. Tidigare var det 

både stressigt och tidskrävande för dem att leta platser eftersom de var tvungna att göra hela 

arbetet själva. 

 Våra informanter i de andra två stadsdelarna har helt andra åsikter om den nya 

köhanteringen. Magda och Emilia är kritiska: 
 

Magda: Förut när vi hade beviljat ett boende, fick man ställa sig i kö i tre olika boenden och sen såg vår 
egen bosamordnare till att ordna platser. Men nu ska detta mejlas in till köhandläggarna på 
äldreförvaltningen som sedan ska hitta platserna och ringa till personen och erbjuda plats. Vi kan nog 
tycka att det är lite av ett dubbeljobb, vi tyckte det var himla bra när vår egen bosamordnare skötte det 
här. Så jag förstår inte syftet med det, det är ju ingen tidsvinst för oss på något sätt. 

 
Emilia: Vi fick en central köhantering vid årsskiftet och för vår stadsdel blev det en försämring. Vi hade 
en egen bosamordnare tidigare som hade hand om all köhantering.[…] Vår bosamordnare satt med i våra 
boråd och sen hanterade hon alla bifall. Hon visste vilka platser som fanns tillgängliga, så det gick 
mycket smidigare. Den här köhanteringen ger oss biståndshandläggare mycket mera jobb eftersom vi 
själva måste ställa personen på kö och sen bevaka. Allt det där gjorde vår bosamordnare förut. 

 

Tidigare hade alltså två av stadsdelarna själva löst placeringen av äldre personer som fått 

bifall om vård- och omsorgsboende. Detta gjorde de genom sina egna bosamordnare. 

Informanterna i de här stadsdelarna menar att det nya systemet har gett dem merarbete. 

Förutom det, anser de att de har förlorat något väsentligt. Nils förklarar: 
 

Vi har tappat en del i och med att vår egen bosamordnare togs bort. Vi tappade vår förmåga att vara 
spontana, att snabbt bara kunna placera någon som har ett akut behov på ett ställe som man tycker skulle 
passa. Vår tidigare bosamordnare hade en fantastisk kunskap om hur det såg ut på de olika boendena. Till 
exempel hade vi boende där det mer eller mindre informellt, skapades en avdelning för yngre dementa. 
Det var inget officiellt. Vår bosamordnare kände till detta och kollade direkt om det fanns en plats när vi 
hade en 40-talist med demens. Jag har svårt att tänka mig att det kommer att funka på detta sätt i 
fortsättningen. […] Man kunde bolla med vår egen bosamordnaren på ett annat sätt. Hon hade kunskaper 
om boendena och visste ofta var det skulle komma att bli en ledig plats. Just den där spontaniteten och 
fingertoppskänslan – den har vi tappat tycker jag. 
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Vi frågar våra informanter om vad de tror att den nya köhanteringen har inneburit för de 

äldre. Anna och Lina har olika åsikter om saken: 
 

Anna: De märker nog ingen skillnad eftersom det oftast är anhöriga som får erbjudandesamtalet. Det är ju 
de som har möjlighet att åka ut och titta på lägenheten och boendet. Och om den äldre är klar i huvudet, 
så får personen naturligtvis samtalet. Är den inte det, så finns det alltid någon runt omkring. Så när det 
blivit bifall, så informerar jag alltid om att någon annan kommer ringa så att de är medvetna om det. 
 
Lina: Det har varit vid några tillfällen då de äldre har ringt till den här köhanteringen, men upplevt att det 
bara blir som en kö man står i och så tackar man ja eller nej. Det blir inte den här personliga kontakten 
med vår egen bosamordnare som det var förut. Det kan vara en nackdel. 

 
7.3 Tema 3: Ärendedragning och dilemman 
Ärenden om vård- och omsorgsboenden ska alltid dras i grupp med enhetschefer och kollegor 

innan ett beslut fattas. Det här kallas ärendedragning eller boråd. Då insatsen vård- och 

omsorgsboenden är kostsam för kommunen är det extra viktigt att gruppen noggrant synar 

och diskuterar den aktuella ansökan. Detta är viktigt även för att säkerställa den äldres 

rättssäkerhet. Vi var intresserade av hur dessa ärendedragningar går till. Anna berättar: 
 
Vi har en fast ärendedragning en gång i veckan. Då samlas vi med cheferna eller en av dem som har tid 
eftersom det är de som har beslutfattandet. På det här mötet har vi möjlighet att ta upp våra utredningar 
och berätta om den äldres situation, varför de ska flytta, hur mycket hjälp de har, vad man har erbjudit, 
om man har provat något, vad anhöriga och hemtjänsten säger. Man läser upp utredningen som man har 
skrivit och diskuterar igenom den, sen fattas ett beslut.  
 

Ett flertal informanter uttryckte att det är viktigt att man kan förmedla den äldres behov under 

en ärendedragning. Det här upplevdes av många som svårt i början, men efter ett antal år i 

yrket och med ökad erfarenhet går det lättare. Lotta berättar: 
 
Då får jag redogöra för hur den här människan har det, hur den mår och vad det är som gör att den här 
personen ansöker om boende, och försöker beskriva den här personen på ett bra sätt. Det är inte alltid så 
lätt eftersom man har en egen uppfattning också, ”hon skulle verkligen må bra av” eller ”hon behöver 
egentligen inte”. Sen diskuterar vi fram och tillbaka i gruppen, folk har frågor och så får man svara på 
dem. 
 

Några av informanterna ser chefer och kollegor som ett stort stöd vid ärendedragningen. 

Många upplever att det finns ett förtroende i gruppen och att alla lyssnar på varandra. 

Samtliga informanter var överens om att de inte önskar ha ansvaret att själva fatta beslut om 

insatsen. Lisa och Lotta förklarar: 
 

Lisa: Sen är det klart att det kan vara knivigt, att det är svårt att förmedla saker på en ärendedragning. 
Samtidigt är det en trygghet för mig som handläggare att i de här bedömningarna, som många gånger kan 
vara knepiga och svåra att göra själv, så kan man alltid luta sig tillbaka på gruppens kompetens. Man kan 
bolla de här frågorna och det som är svårt, ibland också för sin egen del. Även om det är jag som varit och 
träffat personen så kan man få nya infallsvinklar, ja det finns mycket kompetens i gruppen rent allmänt. 
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Lotta: Ja, man försöker ju beskriva hur personen är. Men ibland kan det ju vara svårt eftersom de andra 
aldrig har sett den här personen. Så det gäller verkligen att få fram det om man känner att den här 
personen behöver ha ett vård- och omsorgsboende. Men det brukar gå bra, de som jobbar här är ju 
erfarna. De frågar vad jag tycker och tycker jag att den här personen ska ha boende, då lyssnar de. 

 

7.3.1 Skillnader i ärendedragningarna 

Under våra intervjuer i de tre olika stadsdelarna noterade vi att det finns skillnader på hur 

ärendedragningen utförs. På en äldreenhet ska utredningen grunda sig på fakta, givetvis, men 

det är tillåtet att använda styrkeord. Lena berättar om detta: 
 

Ofta har man inte hunnit skriva hela utredningen, utan man gör en sammanfattning av den informationen 
man har och berättar om personen. Den ska vara saklig och grunda sig på fakta, men ibland kan man 
blomma ut lite grann i beskrivning om det är något särskilt man vill trycka på. 

 

På en annan äldreenhet läser biståndshandläggarna varandras utredningar under 

ärendedragningen för att säkerställa att inga förstärkningsord används eller att något 

ovidkommande lagts till. Magda berättar:  
 
Ibland hinner man inte skriva utredningen innan, då får man ta det ändå. Men helst ska man ha skrivit den 
för då kan någon annan i gruppen läsa upp den. Det är bra för då kan man fråga: ”vad tänkte du här? 
Varför har du skrivit så här?”. Man hjälper varandra om något ser konstigt ut, men också för att undvika 
att vi använder för mycket förstärkningsord, som till exempel ”mycket”, ”väldigt”. Det ska vara så 
korrekt som möjligt när man drar ärendet, så att man inte lägger till saker. 
 

Flera av våra informanter berättade att vid ärendedragningar är kostnaden för insatsen kontra 

hemtjänst en central aspekt vid bedömningen av den äldres behov. Emilia förklarar: 
 

Sen tittar vi på kostnaden, hur mycket ett vård- och omsorgsboende skulle kosta kontra ett servicehus 
eller att vara hemma. Om personen har hemtjänst och dagverksamhet med inriktning demens fem dagar i 
veckan, är det inte säkert att det tillsammans är billigare än om den här personen skulle beviljas ett vård- 
och omsorgsbonde. 

 

7.3.2 Vikten av att vara retoriker 

Vi ville veta om informanterna kan tala för den äldre och om det uppstår dilemman vid 

ärendedragning om vård- och omsorgsboende. Ett flertal av informanterna tyckte att det är 

viktigt att kunna argumentera för den äldre inför gruppen, de menade att detta kan påverka 

den äldres chanser till ett bifall. Lina, Emilia och Lisa berättar: 
 

Lina: Om man tycker om att prata inför andra och kan vara lite påstridig när det är något man verkligen 
tycker – för man blir ifrågasatt. Är det så att man anses vara osäker på det man säger, är det lätt att bli 
överkörd av någon annan. Men om en lite tuffare person som säger – ”nu är det faktiskt så här, personen 
far illa, hon riskerar faktiskt att fara väldigt illa”, eller vad det nu kan vara, då är det lättare. 
 
Emilia: Ja, det upplever jag att jag är ganska skicklig på. […] Beroende på hur skicklig man är rent 
retoriskt, att framhäva eller kunna argumentera, så påverkar det den äldres chanser att bli beviljade vård- 
och omsorgsboende. Det har stor inverkan, det är jag helt övertygad om. Men det är det inte någon chef 
som vill kännas vid. 
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Lisa: Det är förstås så att ju bättre handläggaren är på att beskriva en situation, beskriva sin upplevelse, 
desto större är ju förutsättningarna för att de andra ska förstå att här finns det ett behov – det där med att 
kunna tala för personen. Och där är man olika. Och även om man har jobbat länge, så är det olika hur man 
har förmåga att förmedla. 

 

Nils tycker inte att ett bifall är beroende av om biståndshandläggaren är en god retoriker eller 

inte. Han anser istället att det är viktigt att man som biståndshandläggare har insamlat så 

mycket material som möjligt om den äldre inför ärendedragningen.  
 

Ja, förhoppningsvis ska det inte påverka hur man drar ärendet, förhoppningsvis är alla inblandade 
tillräckligt professionella. Sen har man olika förmågor att lägga fram sitt ärende. Min erfarenhet är att vi 
inte behöver vara verbala. Däremot ska man ha tillräckligt med information att ge. […] Man kan inte bara 
göra en vårdplanering på en halvtimme och bara lyssna på det som sägs eller lyssna på vad en anhörig 
tycker. Man måste göra egna iakttagelser, man måste göra en egen bedömning.  
 

7.3.3 Olika syn på yrkesrollen 

Vi uppfattar en skillnad mellan två informanter i hur de ser på sig själva i sin yrkesroll, då de 

ska tala för den äldre vid en ärendedragning. Magda menar att hon företräder nämnden medan 

Lena uttrycker att det ingår i hennes uppdrag att företräda den äldre: 
 

Magda: Det här är ett dilemma, för vi jobbar ju på uppdrag av vår kommun och ska utreda behov, men 
samtidigt ska vi få fram vad den äldre tycker och få ner det i skrift. Men det är inte vi som ska företräda 
den äldre, det gör den själv eller anhöriga eller ”god man”. Men samtidigt är det ju jätteviktig att vi får 
fram vad personen säger och önskar och att vi sedan utreder behovet. 

 
Lena: Det är ju mitt uppdrag att kunna se och sen säga vad den äldre behöver, men min förmåga har blivit 
bättre med åren. Den äldre ska inte behöva tala om att den behöver ett boende om jag ser att det inte 
fungerar hemma och att personen lider, men kanske inte förstår själv att den kan söka. Vi ska vara 
informativa också som handläggare, inte bara spara pengar åt kommunen, även om det ibland känns som 
det när vi gör våra snäva bedömningar. 

 

På frågan om det kan uppstå dilemman i ärendedragningen svarade flertalet av informanterna 

att det finns en svårighet i att samtidigt hålla budget och följa socialtjänstlagen. Flera av dem 

uttryckte att de inte tycker att socialtjänstlagen är styrande vid ärendedragning och 

handläggning, utan att det är ekonomin som kommer i första rummet. Lotta, Magda och 

Emilia förklarar: 
 

Lotta: Det svåraste vi har, är inte vård- och omsorgboende, utan det är servicehus. Det är svårast att 
bedöma och är det vi diskuterar mest. Det finns visserligen riktlinjer, men det handlar om pengar. Och 
servicehus är ett väldigt dyrt boende för kommunen, det kostar mer än vård- och omsorgsboende. 
 
Magda: Men vi har ju även en budget att följa, det är det svåra – det blir många tuffa beslut. Vi ska dels 
följa socialtjänstlagen där man kan tolka in väldigt mycket, dels hålla budget. […] Ibland kan jag tycka 
att man glömmer bort det här med psykisk hälsa, man tittar väldigt mycket på vad de klarar av rent 
fysiskt. Så oro och otrygghet, kan komma i skymundan. […] Cheferna har ju sina chefer över sig, så de 
tittar mycket på kostnader eftersom de har budgetansvar. Det är mindre bra när man märker att ekonomin 
styr mer än socialtjänstlagen. 
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Emilia: Det här för med sig att det är mycket ekonomi som styr på våra boråd och det är vård- och 
omsorgsboenden som kostar mest – och det är ett dilemma. Det finns alltid en kostnad i bakgrunden vid 
alla boråd, men nu är det mer än någonsin. 

 

7.3.4 Konflikter i ärendedragningen 

Beslutet om vård- och omsorgsboende ska fattas i samråd men oenighet, diskussioner och i 

vissa fall konflikter kan uppstå när ärendena dras. Anna och Nils berättar: 
 

Anna: Det uppstår ju alltid frågor och diskussioner, alltifrån etiska till medicinska. […] Är vård- och 
omsorgsboende lösningen? Är beslutet korrekt? Så att man inte bara hastar fram ett avslag eller ett bifall, 
utan det ska verkligen vara ett beslut som vi känner oss nöjda med. Det händer ju ibland att man känner 
att gruppen är oense om hur man ska besluta, en del tycker avslag och en del tycker bifall. Men det är 
chefen som har det sista ordet. 
 
Nils: Det är klart att man kan ha olika god relation till chefen. Vi har haft ganska stora konflikter kring 
våra boråd. Många har känt sig utsatta och utryckt att de blivit avbrutna. Men det beror mycket på vad 
man har för attityd själv också. Är jag någons advokat som till varje pris ska få fram ett bifall eller ska jag 
sitta här och lämna en redogörelse för hur det är och få till en bra bedömning utav det? Jag tycker att jag 
ska göra det senare, jag ska inte till varje pris ha ett bifall. Ibland blir man naturligtvis väldigt mån om ett 
ärende 

 

Lena uttryckte att ett dilemma är att många äldre idag inte är färdigbehandlade när de kommer 

hem från sjukhus, samt att de äldre är mycket sjukare idag, när de beviljas vård- och 

omsorgsboende, än för ett antal år sedan. Hon ansåg att orsaken till detta är att ekonomin får 

styra - inte den äldres behov av vård och omsorg: 
 

Många äldre som är hemma, är sjukare idag än var de var förut. Och de är mindre färdigbehandlade på 
sjukhus när de kommer till oss. De får kortare rehabiliteringstider. Jag tittade på en rapport för 2007 från 
landstinget och i den rapporten stod det att normalvårdtiden borde vara tjugoen dagar, då var de nere i sju 
dagar. Nu är de nere i fem dagar. Jag anser att det här handlar om pengar, det handlar inte om personens 
behov av vård och omsorg. 

 
7.4 Tema 4: Inflytande över besluten 
I nuläget har biståndshandläggarna i alla tre stadsdelarna beslutsrätt, eller så kallad delegation, 

när det gäller utredningar av vård- och omsorgsboende. Informanterna i en av stadsdelarna 

berättar om att de fråntogs delegationen under en period för några år sedan då äldreomsorgen 

hade budgetunderskott. Lisa berättar hur det fungerade vid den här tiden: 
 

Det var en period när man var tvungen att vara mer restriktiv. Det blev förstås mer avslag under den här 
perioden. Men då kunde man känna att det var en trygghet att ha varandra i ryggen när man var tvungen 
att ge avslag. Det är ofta är tufft när det handlar om personer som har stora behov, men där man var 
tvungen att vrida och vända på det lite till. Då kunde vi hänvisa till våra chefer att vi inte hade delegation. 
Det var de som skrev på besluten och fick ta diskussionerna kring dem. Men nu är delegationen tillbaka 
och det är bra. 
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7.4.1 Delegation i samråd 

Hur fungerar då delegationen i praktiken när det gäller beslut om vård- och omsorgboende? 

Vi bad våra informanter berätta om hur beslutsprocessen går till. Lisa berättar att de drar 

ärendet i samråd med gruppen med eller utan cheferna närvarande. Lotta säger att cheferna 

oftast är med, men om de inte är närvarande, får biståndshandläggarna själva besluta i 

gruppen. Lena förklarar detta med att cheferna har stort förtroende för gruppen eftersom den 

är så pass självgående. Gruppen har en öppen och bra diskussion när det gäller beslut om 

boenden och brukar alltid komma överens. Lotta berättar också att om det gäller ett ärende av 

akut natur, kan hon själv gå in till chefen och berätta hur det ligger till. I sådana lägen vill hon 

ha chefens godkännande, även om det är hon själv som sedan skriver på beslutet. Lotta och 

Anna förklarar varför det är viktigt att fatta besluten i samråd: 
 

Lotta: När jag går på vårdplanering, brukar jag säga att jag ska ta upp det här med min grupp och min 
chef, så att det inte är jag som person som tar det här. För även om jag har delegation, så är det ju inte jag 
som sitter här och tycker själv att ”du ska få och du ska inte få”, så är det ju inte. Så vi har delegation, 
men i samråd eftersom vi tar besluten tillsammans, antingen med cheferna eller gruppen. 
 
Anna: Det är skönt med gruppen ur den bemärkelsen att man faktiskt kan säga att om det är någon 
anhörig som reagerar på ett avslagsbeslut – att det inte är jag som har tagit beslutet på enrumskammaren, 
utan i samråd med mina kollegor och min chef. 
 

Informanterna har alltså rätt att skriva under besluten själva, men de tas ändå i samråd med 

gruppen – eller i borådet som det kallas i en av stadsdelarna. Magda och Nils har fler tankar 

kring detta förfarande: 
 

Magda: Jag känner mig väldigt trygg med det. Jag skulle inte vilja sitta och besluta om sådant här själv – 
även om jag jobbat ett tag. Det skulle bli orättvist på något sätt, eftersom vissa är ”snällare” och vissa är 
”hårdare”. Så jag tror det är jättebra att vi tar det tillsammans. Vi får mer likvärdiga bedömningar. Vi är 
ändå människor som tänker och tycker olika och känner olika. Då är det bra att så många som möjligt är 
med på beslutet. 
 
Nils: Jag tycker att det är ganska skönt med delegation i samråd. […] Ibland är det tveksamma fall, så på 
så sätt kan det vara en trygghet med boråd. Jag längtar inte efter egen delegation. 

 

Lina och Emilia gör ytterligare några reflektioner över vad biståndshandläggarnas delegation, 

tillsammans med samråd, innebär i deras stadsdelar: 
 

Lina: Chefen och kollegor ska på något sätt godkänna det. Egentligen kan man väl säga att det inte är en 
delegation. Men jag upplever det som positivt att andra kommer med åsikter och idéer som jag inte tänkt 
på.  
 
Emilia: Det heter att det är ”i samråd med chef”. Våra chefer sitter med vid boråden, men det är de som 
bestämmer i slutänden. 
 



 40 

7.4.2 Förmåga att argumentera 

Vi frågade våra informanter om de tycker att de har inflytande över sina utredningars beslut 

trots samrådet i gruppen. Alla åtta informanter svarade ja på frågan. Lena och Lisa förklarar 

närmare: 
 

Lena: Ja, det handlar om att jag ska samla in så mycket fakta som möjligt och göra en så bra 
sammanställning som möjligt, på det viset har jag möjlighet att påverka. Personligen tror jag att det är 
lättare att göra sig en egen bild av personen om man har jobbat länge i yrket. 
Lisa: Ja, det tycker jag, jag känner att det finns ett förtroende. Jag tycker nog att den bedömningen som 
man har själv när man kommer till en ärendedragning, stämmer oftast överens med gruppens. Det har 
kommit med erfarenheten, det var inte lika självklart i början. 
 

För att kunna få så stort inflytande som möjligt över besluten om de egna utredningarna, talar 

informanterna om betydelsen av att göra en bra faktainsamling för att sedan kunna göra en 

väl underbyggd sammanfattning eller utredning, innan man kommer till ärendedragning. För 

detta behöver man ha erfarenhet som man samlat på sig genom åren. Emilia och Lina lägger 

till ytterligare en sak som de tycker är viktig i sammanhanget. 
 

Emilia: Allt handlar om hur man kan argumentera, hur skicklig man är på retorik, hur väl förberedd man 
är, hur bekväm man är att föra fram sitt ärende och prata inför en grupp. Och det är delar som jag är 
ganska bekväm med. 
 
Lina: Jag tror att vissa här upplever att de blir överkörda, framförallt för att de glömt att fråga vissa saker 
eller för att de har svårt att argumentera. Det är mycket det som det handlar om, att man måste kunna 
argumentera för den äldres behov. Kan man inte det, så är det svårt. 

 

7.4.3 Olustigt att förmedla avslag 

Vi ville veta hur informanterna ser på att ge avslag på vård- och omsorgsboendeansökningar.  

En del av våra informanter menar att det är jobbigt att förmedla avslagen. Lisa och Magda 

reflekterar:  
 

Lisa: Jag känner att det är mer jobbigt att förmedla det här till anhöriga som har svårt att ta till sig beslutet 
och som blir upprörda, ledsna, arga – och då vara den som ska ta emot deras reaktioner… Men man kan 
komma ganska långt med hur man lägger fram det här och vad man kan presentera för alternativ, så att de 
får en känsla av att det här avslaget inte betyder att jag inte jobbar för att det här ska bli så bra som 
möjligt. Ja, om man presenterar trygga alternativ och lösningar, så brukar det ändå gå bra. 

 
Magda: Ibland får man ge med sig och det blir avslag fast man inte håller med om det. […] Det händer 
sällan, men det finns sådana situationer. Det är nog bland det svåraste att ringa den äldre eller anhöriga 
och motivera något som man inte själv håller med om, det lyser nästan igenom. Men de kan ansöka igen. 
Då kan man göra om utredningen om man har missat någon information. 

 

Några menar att de äldre ibland kan vara utsatta för påtryckningar från sina anhöriga och 

faktiskt blir lättade när de får avslag och därmed slipper flytta. Flera informanter tar också 

upp att de äldre inte vet hur stor omställning det innebär att flytta till ett vård- och 

omsorgsboende. Eller som Anna och Lotta uttrycker det: 
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Anna: De anhöriga och äldre vet ofta inte vad det innebär att bo på ett boende. De har oftast en gammal 
bild av att man sitter och myser. Men personerna är ju sjuka, sitter i rullstol, blir matade eller är helt 
liggande. Så vi försöker därför alltid informera de anhöriga och äldre ordentligt, att så här ser det ut. Har 
den äldre en anhörig, så kan man gärna åka och besöka ett boende för att se hur det verkligen är. 
 
Lotta: De som kommer på ett vård- och omsorgsboende för somatiska sjukdomar, de är väldigt sjuka. Jag 
tror att när man tänker ”äldreboende”, så är det kanske mer ett servicehus. När vi tänker äldreboende, då 
tänker vi vård- och omsorgsboende, men den äldre tänker mer som det var förr, ålderdomshem, men det 
finns ju inte kvar längre. Äldreboende låter lite trivsamt, man kan bo där, ha det lite trevligt och äta. 

 

Informanterna berättar att om det blir avslag, får den äldre ett avslagsbeslut hem i brevlådan 

med en motivering till avslaget. Men den äldre har alltid har rätt att överklaga. I en 

överklagan kan den äldre hänvisa till nya omständigheter som motiverar att utredningen gås 

igenom på nytt. Informanterna berättar att det kan framkomma ny information, att det 

uppdagas att biståndshandläggaren missat något väsentligt eller att den äldre faller och skadar 

sig. Då finns möjligheten att göra om utredningen och att eventuellt ändra beslutet – utan att 

överklagandet går vidare till Förvaltningsrätten. Men om inget framkommer som förändrar 

utredningen eller behovet, skickar biståndshandläggaren överklagandet till Förvaltningsrätten 

som får ta upp beslutet till prövning. 

 

7.4.4 Omvälvande bifall 

När en äldre person får bifall på en ansökan om vård- och omsorgsboende, följer en intensiv 

process. Anna och Lena berättar hur den går till: 
 

Lena: Är den äldre på sjukhus, har vi bara fem dagar på oss att hinna ta personen därifrån och då ska den 
dessutom hinna välja ett boende, få titta på det och flytta dit inom sju dagar. Men om personen ligger på 
sjukhus ska den helst flytta inom de här fem dagarna annars får vi en kostnad för det. Det kostar fem 
tusen per dygn om personen är på akutsjukhus, är den på geriatrik så är det tre tusen per dygn. För att 
göra det bästa möjliga med skattepengarna, måste man vara så snabb som möjligt. 
 
Anna: Ja, när det blir ett bifall, ställer jag den äldre i kön och sen kommer ett erbjudande ifrån 
köhandläggaren. Så från det att man fattat beslut, kan det gå högst en vecka så har den äldre flyttat in på 
vård- och omsorgsboendet. 

 

Vi frågade informanterna om de vet hur den äldre upplever processen. De svarade att den 

upplevs som mycket stressande för den äldre. De menar att det därför är viktigt att de flera 

gånger upprepar vad som ska hända, eftersom det är så pass mycket information att ta in för 

den äldre och anhöriga. Lotta berättar: 
 

Jag tror vi inte förstår hur svår den är. Det är en stor process, många har bott i sina lägenheter i 40-50-60 
år. De får inte plats med sina möbler, sin säng. För många är det jätteskönt, absolut, de som verkligen har 
behov. De har inte behov av alla sina saker heller, det är bara störande. Så för många, ja jag hoppas för de 
flesta, är det bra att flytta. Det finns människor runt omkring, det finns mat och omvårdnad och de 
behöver inte vara ensamma. Många tycker det är jobbigt att vara ensamma. Men boende är inte bra för 
alla, det är inte så roligt alla gånger när de väl kommit dit. Så egentligen är det en jättestor grej att ansöka 
om vård- och omsorgsboende – och även att sitta och besluta om.  
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Men det händer också att konsekvenserna blir negativa även om den äldre får bifall till vård- 

och omsorgboende. Lisa talar av erfarenhet: 
 

Lisa: Man har ju sett exempel på äldre som flyttat där det inte alls blev som de hade förväntat sig. Och 
man kanske har lärt sig av det – att det kan finnas en behållning att prova andra lösningar först – för den 
äldres egen skull. De som söker vård- och omsorgsboende kan ha en föreställning om hur det kommer att 
bli. Men de är inte i närheten av det omvårdnadsbehov som de andra på vård- och omsorgsboendet har. 
Då blir det sällan så lyckat. Jag har sett sånt och även pratat med dem efteråt och med anhöriga som har 
kunnat se att efter flytten att lämna sitt hem som de har haft i hela sitt liv och flytta in på ett vård- och 
omsorgsboende där andra människor är svårt sjuka, ibland kan vara det tar ifrån dem den här sista 
gnistan. Så istället för att de känner att de får den där tryggheten de längtar efter, blir det snarare tvärtom 
och de går ner sig ganska snabbt i hälsa. 

 

Vi undrade vad genomsnittstiden för boende är för den äldre som just flyttat in på vård- och 

omsorgsboende. Vi får liknande svar från våra informanter i alla tre stadsdelar: 
 
 Nils: Tre till sex månader. 
 
 Anna: Genomsnittstiden på ett boende är sex månader. 
 

Lina: Nästan alla som jag har placerat har gått bort inom tre månader. Den senaste siffran jag hörde var 
att de som blir placerade går bort inom en fem till sex månaders period. Jag tycker att de hinner bli så 
väldigt, väldigt dåliga innan de kommer till ett boende i dag. 

 

7.4.5 Önskemål om förbättringar för de äldre 

Som avslutning frågade vi informanterna om det är något de skulle vilja ändra på eller 

förbättra generellt vad gäller vård- och omsorgsboendeärenden. Lina menar att de äldre som 

kommer till vård- och omsorgsboende inte ska behöva vara så dåliga som de är idag och 

tycker att de äldre inte ska behöva bo kvar hemma om de inte vill. Hon anser att den äldres 

behov ska vara styrande – inte kommunens ekonomi. Lisa efterfrågar mer tid till att själv göra 

uppföljning av placeringar på vård- och omsorgsboenden. Lena undrar var brytpunkten går 

när det är skäligt att bo hemma och när man ska få vård- och omsorgsboende och anser att det 

krävs ett förtydligande. Som det är nu, menar hon att budgeten styr. Istället vill hon ha 

öronmärkta pengar till äldreomsorgen – för att kunna planera verksamheten och ha 

framförhållning. Det har inte äldreenheterna idag. Nils får avsluta med några tankar: 
 
Jag skulle vilja ha större utbud. Det är ett väldigt stort hopp till vård- och omsorgsboende idag och 
platserna är väldigt kostsamma. Jag kan känna att det borde finnas ett alternativ för äldre som behöver 
intimitet och trygghet som inte kan ges på ett servicehus, men som inte har omvårdnadsbehovet för att 
flytta till ett vård- och omsorgsboende. Något som inte är så omvårdnadskrävande, utan mera just för att 
lindra ångesten och otryggheten. 

 

8. Analys 
Här följer vår analys baserad på resultatet från det insamlade intervjumaterialet som 

presenterades i avsnitt 7. Analysen genomfördes med hjälp av den forskning och den 
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teoretiska referensram som vi valt för studien. Vid den tredje kodningen har vi ur resultatets 

fyra teman, identifierat tre nya teman: betydelsen av gruppen och den enskildes kompetens, 

högra krav och begränsade möjligheter samt de osynliggjorda äldre. Dessa tre teman 

genomsyrar de fyra resultattemana och självfallet går de även in i varandra på flera olika sätt. 

Men genom att skilja dem åt, kan vi synliggöra och lyfta fram kärnan i de olika temana. Med 

hjälp av vår teoretiska referensram har vi försökt få en större förståelse för vad det är 

informanterna beskriver och berättar om. Med detta hoppas vi kunna uppfylla studiens syfte – 

att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter av utredningar av insatsen vård- och 

omsorgsboende för äldre – samt att besvara våra frågeställningar. 

 

8.1 Tema 1: Gruppen betydelse och den enskildes kompetens 
Vår avsikt i följande analystema är att försöka förstå informanternas erfarenheter samt att 

besvara våra tre första frågeställningar: Hur ser biståndshandläggarnas handlingsutrymme ut 

när det gäller att möta de äldres behov? Vilket inflytande anser biståndshandläggarna att de 

har över sina utredningar och beslut om vård- och omsorgsboende? Frågeställningarna 

hänger också till viss del samman med det första analystemat i vår studie som vi fann vid den 

tredje kodningen: gruppens betydelse och den enskildes kompetens. Vi ämnar påvisa vilken 

betydelse dessa faktorer har i biståndshandläggarnas dagliga arbete. 

 Det är socialtjänstlagen 4 kap. 1 § som ligger till grund för prövningar av insatsen vård- 

och omsorgsboende. Men lagen är vid i sina formuleringar och därmed öppen för tolkning. I 

socialtjänstlagen 5 kap. 4 och 5 §§ står det bland annat så här om gruppen äldre människor:  
 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande (värdegrund). 
   Socialnämnden ska 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. 
5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det 
stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
   Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. (Socialtjänstlagen 5 kap. 4 och 5 §§) 

 

Varje svensk kommun har, med lagen som utgångspunkt, utformat sina egna, specificerade 

riktlinjer för beslutsfattande. Ramarna för insatserna som riktlinjerna tillåter är beroende av 

kommunernas ekonomi, vilket begränsar vidden av insatserna. Informanterna berättar att de i 

praktiken sällan har möjlighet att låta den sökande få en insats som till fullo präglas av 

formuleringarna i lagen. Svensson, Johansson och Laanemets (2008:16) bekräftar att det är 

organisationens riktlinjer som till stor del avgör hur stort handlingsutrymmet är för 

biståndshandläggaren. I Stockholms stad är det tre kriterier som ligger till grund för 
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prövningen av en ansökan om insatsen vård- och omsorgsboende. Det första kriteriet innebär 

att den äldre ska ha ett stort omvårdnadsbehov som omfattar hela dygnet. Det andra talar om 

att, ifall personen inte har ett utpräglat omsorgsbehov nattetid, ska personen åtminstone ha 

medicinska behov och behov av närhet till vårdpersonal eller sjuksköterska. Det tredje 

kriteriet handlar om oro till följd av en demenssjukdom, eller psykisk ohälsa som medför 

svårigheter för den äldre att bo hemma. Enligt riktlinjerna räcker det med att ett av dessa 

kriterier uppfylls för att biståndshandläggaren ska kunna bevilja insatsen vård- och 

omsorgboende (Stockholm stad (2010b:34). Informanterna berättar att de samtliga kan 

uppleva frustration av att tvingas ge avslag till personer med uppenbara behov, men där dessa 

inte är tillräckligt stora, eller av ”rätt” natur, för att uppfylla kriterierna i riktlinjerna. 

Svensson, Johansson och Laanemets (2008:16) framhåller att det även är andra faktorer som 

påverkar handlingsutrymmet, till exempel professionella traditioner, tolkningar eller rutiner. 

 

8.1.1 Betydelsen av erfarenhet och kompetens 

Informanterna förklarade att i ärendedragningen om insatsen vård- och omsorgsboende, 

handlar det om att följa både socialtjänstlagen och riktlinjerna – samt att hålla budget. 

Rönnbäck (2008:26) menar att socialtjänstlagen är en komplex lagstiftning som ger stor 

handlingsfrihet men lite stöd till biståndshandläggaren. Informanterna uttryckte att, för att 

möta de äldres behov, är det viktigt att ha så stort inflytande som möjligt över besluten om de 

egna utredningarna. Inför ärendedragning är det därför viktigt att ha gjort en bra och relevant 

faktainsamling, för att sedan kunna skriva en väl underbyggd sammanfattning. De framhöll 

också betydelsen av att vara en god retoriker, att kunna argumentera för den äldre vid 

ärendedragningen. En annan viktig aspekt är den erfarenhet som biståndshandläggaren samlat 

på sig genom åren. Den hjälper dem att veta vilken information som är nödvändig att samla 

in, samt hur informationen ska presenteras i en sammanfattning. Informanterna uttryckte 

också att chefer och kollegor lyssnade på dem vid ärendedragningarna. Detta bidrar till att 

informanterna anser att de har inflytande över såväl sina utredningar som över besluten om 

vård- och omsorgsboende. Evans (2011:369) menar att äldreomsorgens chefer inte prioriterar 

att utöva kontroll över sin personal utan att det i allmänhet finns en samsyn på arbetet och att 

biståndshandläggarna ofta söker hjälp från sina chefer. 

 Informanterna i en av stadsdelarna beskrev ärendedragningarna av ansökningar om vård- 

och omsorgsboende som en relativt okomplicerad process. Det måste dock påpekas att denna 

grupp av biståndshandläggare har stor kompetens och lång erfarenhet. Inte sällan får de 

enhetschefens förtroende att fatta beslut själva. Informanter med kortare erfarenhet från en 
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annan stadsdel förklarade att det ibland uppstår konflikter vid ärendedragningarna. Ett skäl 

kan vara att vissa utredningar är svåra att tolka för de övriga i gruppen, vilket föranleder 

diskussioner och ifrågasättande. Enhetschefen i ärendedragningen får ibland själv ta det 

avgörande beslutet då gruppen inte kan enas i frågan. Svensson, Johansson och Laanemets 

(2008:217) menar att erfarenhet spelar en viktig roll i det praktiska sociala arbetet. 

 Vår tolkning är att biståndshandläggare med kortare erfarenhet av yrket har ett större 

behov av stöd från chefer och av att stödja sig mot regler och riktlinjer, än de med lång 

erfarenhet. Gorman (2003:255) menar att erfarenheten ger biståndshandläggaren en ökad 

kunskap, en större kreativitet och en bättre självkänsla, vilket gör att de växer efterhand och 

klarar att lösa allt fler komplexa situationer. De med kortare erfarenhet kan ha svårare att 

improvisera under arbetet, även då handlingsutrymmet tillåter det. Svensson, Johansson och 

Laanemets (2008:21) menar att improvisationer inte uppstår intuitivt hos en person, utan 

bygger på kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Det är möjligheten att agera mellan regler 

som är handlingsutrymmet, menar författarna (a.a. 2008:24). 

 

8.1.2 Gruppens betydelse i svåra beslut 

Informanterna betonade betydelsen av gruppens stöd då svåra beslut ska fattas i 

ärendedragning om vård- och omsorgsboende, men även då problem uppstår i den dagliga 

handläggningen av andra typer av ärenden. Larsson och Thorslund (2006:38) uttrycker att 

biståndshandläggare ofta lämnas att på egen hand fatta svåra beslut gällande vem av de 

sökande som får vad. För att kunna hantera att bli lämnad med dessa många gånger svåra 

bedömningar, tycker vi oss se att det finns en utvecklad strategi hos biståndshandläggarna att 

ta hjälp av gruppen. Arbetsgruppen i sin helhet bär ofta på en omfattande erfarenhet och 

kompetens, vilket är en kraftkälla för dess enskilda medlemmar. Informanterna förklarade att 

de ser gruppen som en trygghet men även som en resurs vid bollande av svåra frågor, och för 

att få idéer till hur problem kan lösas på bästa sätt. 

 Informanterna uttryckte lättnad över att ha delegation i samråd tillsammans med chefer 

och kollegor vid ärendedragningar om ansökningar av vård- och omsorgsboende eftersom de 

betraktar besluten som stora och avgörande för den berörda äldre personen. Gorman 

(2003:256) påpekar att biståndshandläggaren har en utsatt yrkesroll, där beslut ska fattas med 

snäva resurser och där konsekvenserna av beslutet inte alltid går att förutse, men nästan 

undantagslöst är avgörande för den äldres fortsatta liv. Informanterna förklarade också att de 

hänvisar upprörda anhöriga, som vill veta varför ansökan avslagits, till chefen. Vi tolkar att 

avsikten med hänvisningen är att undgå den psykiska påfrestningen som samtalet med den 
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anhöriga kan innebära. Det kan också vara ett sätt att frigöra tid och utrymme till att arbeta 

med andra ärenden. 

 

8.1.3 Medmänniska eller organisationsrepresentant 

Vår studie visar att bland de dilemman som biståndshandläggarna kan möta i 

utredningsarbetet ingår att på en och samma gång fungera som medmänniska och 

organisationsrepresentant. Att se till den äldres behov och samtidigt rätta sig efter 

organisationens krav – det är detta som är gräsrotsbyråkratens dilemma, förklarar Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008:23). Men handlingsutrymmet innebär också att man som 

biståndshandläggare har möjlighet att välja hur man ska agera inom utrymmet (a.a. 2008:24). 

Vi uppfattade att det finns skillnader i hur informanterna agerar i den dubbla rollen som 

medmänniska och organisationsrepresentant. Gorman (2009:249) menar att förutsättningen 

för att biståndshandläggaren ska hantera olika typer av situationer, och för att kunna fatta 

beslut där flera alternativ står till buds, är att biståndshandläggaren besitter en kombination av 

yrkeskunskap och ett gott omdöme. Vi tycker oss se att de äldre och mer erfarna 

informanterna oftare ikläder sig rollen som medmänniska i mötet med de äldre, medan de 

yngre informanterna med kortare erfarenhet sällan avviker från rollen som 

organisationsrepresentant. Svensson, Johansson och Laanemets (2008:24) menar att 

organisationens tydliga ramar sätter gränser för biståndshandläggaren, men också att hon eller 

han kan själv sätta gränser och påverka organisationen. De mindre erfarna informanterna 

förklarade att de i första hand företräder kommunen i mötet med den äldre, men att de inte 

heller är okänsliga i sitt bemötande av den äldre. 

 

8.2 Tema 2: Höga krav och begränsade möjligheter 
Vår intention i följande tema är att försöka besvara vår tredje frågeställning samt att granska 

den vidare innebörden i informanternas svar: Hur har de nya förändringarna i 

arbetsprocessen påverkat biståndshandläggarnas vård- och omsorgsboendeutredningar? 

Frågeställningen hänger också till viss del samman med det andra analystemat i vår studie 

som vi fann vid den tredje kodningen: höga krav och begränsade möjligheter. Vår avsikt är 

att bland annat visa hur en av förändringarna, det ännu inte helt användarvänliga 

kartläggnings- och bedömningsinstrumentet, till viss del hänger samman med de begränsade 

möjligheterna för biståndshandläggarna. Begränsningarna inom äldreomsorgen hänger annars 

samman med den höga arbetsbelastningen, en följd av det stora antalet ärenden i förhållande 

till antalet anställda, samt de orimligt högt ställda kraven från omgivningen på snabba och 
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många beslut. 

 Informanterna tillfrågades, som tidigare nämnts, om de nya förändringarna i 

arbetsprocessen, det vill säga kartläggnings- och bedömningsinstrumentet samt 

köhanteringen, och hur dessa påverkat biståndshandläggarnas vård- och 

omsorgsboendeutredningar. Svaren synliggjorde en rad problem. Det ska dock påpekas att 

förändringarna inte genomgående varit negativa – det finns både för- och nackdelar. Men det 

finns en rad intressanta aspekter att granska närmare, såväl vad gäller köhanteringen som 

kartläggnings- och bedömningsinstrumentet. 

 

8.2.1 Tidsbrist och orimliga krav 

Den bild som informanterna gav oss av utredningar om vård- och omsorgboende för äldre 

personer, är att det är en process där flera faktorer är relaterade till tid – eller bristen på 

densamma. När biståndshandläggarna får en ansökan om vård- och omsorgsboende, befinner 

sig den äldre oftast på sjukhus och är i så dåligt skick att han eller hon inte kan flytta hem. 

Tidsaspekten handlar om att biståndshandläggaren endast har fem dagar på sig att placera 

personen på ett vård- och omsorgsboende – därefter övergår vårdkostnaderna från landstinget 

till kommunen. Detta betyder att när biståndshandläggaren träffar den äldre och dennes 

anhöriga samt sjukvårdspersonal på sjukhuset för en vårdplanering, måste hon eller han 

skyndsamt samla information om den äldres situation inför den förestående ärendedragningen 

där ett beslut snabbt måste fattas. Vi tolkar detta som att det är nödvändigt för 

biståndshandläggaren att arbeta snabbt och att informationssamlandet inte får dra ut på tiden 

då det i sådana fall kan medföra kostnader för kommunen – något som informanterna inte vill 

orsaka. Det är uppenbart att de ofta befinner sig i en situation där stora krav på snabb 

hantering av ärenden finns från både landstingets och den egna organisationens sida. 

Rönnbäck (2008:28) betonar att biståndshandläggare utsätts för orimliga krav när beslut 

ständigt måste fattas under tidspress. Hon menar också att dessa förhållanden uttrycker en 

bristande respekt för biståndshandläggares uppdrag och kompetens. Det förväntas att 

biståndshandläggare ska ha hög professionell kunskap, men fortfarande finns en ignorans i 

omgivningen kring deras uppdrag och yrkesroll. Gorman (2009:249) påpekar att det sällan 

finns ett självklart alternativ i biståndshandläggarens vardagsbeslut, utan flera tänkbara val 

och att det ”rätta” beslutet inte går att finna i någon manual. 

 Informanterna återkom ofta till att det vore önskvärt att få tid att göra utredningarna i lugn 

och ro. De önskar också att få tid att djupdyka i varje ärende, men menar att den höga 

arbetsbelastningen, i form av ett stort antal ärenden och omfattande krav på dokumentation, 
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utgör ett hinder. En av informanterna menar att det stora ärendeantalet gör att hon inte har 

möjlighet att komma ihåg alla de äldre personer hon möter. Informanterna uppgav också att 

det är svårt att få tid till uppföljning av placeringarna av de äldre, samt att de inte har något 

administrativt stöd. Vi uppfattar att tidsbristen och den höga arbetsbelastningen är något som 

genomsyrar biståndshandläggarnas arbetsvardag. Vi tolkar detta som att de, åtminstone i två 

av tre stadsdelar, är för få anställda i förhållande till den mängd ärenden som äldreenheterna 

har att handlägga. Norman (2010:25) konstaterar i sin forskningsrapport att tidsbristen i 

biståndshandläggarnas arbetssituation är genomgående. Författaren framhåller att 

biståndshandläggarna bör få möjlighet att djupdyka i utredningarna, allt för att bättre kunna 

identifiera de äldres behov. Norman (2010:25) betonar också att biståndshandläggarna 

behöver få tid att göra uppföljningar av sina egna placeringar, vilket ligger helt i linje med 

vad de själva önskar. 

 

8.2.2 Hög arbetsbelastning och pressad arbetssituation 

Den pressade arbetssituationen gör att biståndshandläggarna oftast inte har tiden att göra en 

utredning färdig inför ärendedragningen, utan istället tvingas att endast skriva en 

sammanfattning. Orsaken är att utredningsarbetet i kartläggnings- och 

bedömningsinstrumentet tar alltför lång tid att göra i ett akut skede. En sammanfattning ger 

dem istället möjlighet att hinna ta upp ärendet i ärendedragningen redan samma dag eller 

nästföljande morgon. Vi tolkar detta förfarande som att de behöver vinna tid för få kunna ett 

så snabbt biståndsbeslut om vård- och omsorgsboende som möjligt, allt för att inte förorsaka 

extra kostnader för kommunen. De är också väl medvetna om att, efter ett bifallsbeslut, 

återstår ytterligare steg innan den äldre kan flytta från sjukhuset till boendet. Utöver detta har 

biståndshandläggarna en omfattande mängd andra ärenden som också måste handläggas – 

samtidigt.  

 Lipsky (1980/2010:29-30) menar att den ständigt höga arbetsbelastningen och det pressade 

tidschemat som informanterna talar om, inverkar menligt på deras möjlighet att göra 

individuella bedömningar med tillräckligt hög kvalitet. För att kunna det krävs att de ges tid 

och utrymme. Vi tolkar detta som att tidsbristen tillsammans med bristen på effektiva 

resurser, i det här fallet ett instrument med begränsad användarvänlighet, inte ger dem de rätta 

förutsättningarna att göra ett fullgott arbete. Tilläggas ska dock att informanterna uppgav att 

när de väl får tid att göra utredningen i instrumentet, utgör detta en tillgång, till exempel om 

en ny ansökan aktualiserades av den äldre. Vad gäller den centrala köhanteringen har den 

inneburit en tidsvinst i en av stadsdelarna, vilket de berörda informanterna ser som positivt. I 
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de två andra stadsdelarna uppgav informanterna att den centrala köhanteringen inneburit såväl 

merarbete som förlorad flexibilitet och smidighet jämfört med tidigare, då deras egna 

boendesamordnare organiserat placeringen av de äldre. 

 

8.2.3 Förenklade rutiner för att spara energi 

Vi tycker oss se att det stressfyllda arbetstempot tillsammans med den höga 

arbetsbelastningen som informanterna vittnade om, ger dem mycket lite utrymme för paus 

och återhämtning. De berättade att de till exempel med mycket kort varsel måste ta sig till 

vårdplaneringar på sjukhus när den äldre inte är i stånd att flytta hem efter utskrivningen, utan 

befinner sig i akut behov av en placering på ett vård- och omsorgsboende. Lipsky 

(1980/2010:126) menar att gemensamt för gräsrotsbyråkrater, inklusive biståndshandläggare, 

är att de ofta måste rycka ut och göra insatser av akut karaktär. Det är därför nödvändigt att de 

själva skapar sig rutiner som förenklar och gör arbetet hanterligt, bland annat genom att 

hushålla med sin energi för att kunna vara beredda att prestera vid nästa akuta insats. Ett 

exempel på en sådan förenkling som vi tycker oss ha funnit, är den sammanfattning 

biståndshandläggarna skriver istället för att göra en hel utredning inför ärendedragningen. På 

så vis prioriteras snabba beslut där ansvar tas för såväl den äldres akuta behov som för 

kommunens budget. Biståndshandläggarna sparar också på krafterna genom att göra 

utredningsskrivandet när situationen inte längre är akut. Vi tolkar detta som ett nödvändig 

förfarande i en arbetssituation som präglas av stora svängningar och där 

utredningsinstrumentet är alltför tidskrävande för att betraktas som effektivt i sammanhanget. 

 Biståndshandläggaren ska naturligtvis tillgodose den äldres behov av plats på vård- och 

omsorgsboende. Men det uppskruvade arbetstempot beror, som tidigare nämnts, på det 

faktum att de endast har fem dagar på sig att ordna situationen innan vårdkostnaderna övergår 

från landsting till kommun. Vi tolkar det som att biståndshandläggarna själva tycker att det är 

svårt att följa socialtjänstlagen och se till den äldres behov samtidigt som de måste hålla 

budget, vilket alltför ofta innebär många svåra beslut under alltför kort tid. Norman och Schön 

(2005:20-21) menar att biståndshandläggarna befinner sig i en konfliktfylld situation där de 

ska se till de äldres behov samtidigt som de ska ta hänsyn till kommunens resurser.  

Norman (2009:39) menar att biståndshandläggarna redan arbetar i flera svårförenliga roller – 

en av dessa innebär att vara ekonomisk grindvakt åt kommunen. Hon menar att 

biståndshandläggarnas roll och funktion måste tydliggöras (a.a. 2009:39). Dustin (2006:293) 

visar i sitt forskningsresultat att biståndshandläggare måste behärska olika datasystem, arbeta 

med riskbedömning, kunna utforma en utredning samt ha kontakt med andra professioner. 
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Larsson och Thorslund (2006:38) menar ansvaret för den uppkomna situationen egentligen 

ligger på högre ort, men att problemet överlämnats till biståndshandläggarna och deras 

enheter. 

 

8.3 Tema 3: De osynliggjorda äldre 
Vårt syfte i följande tema är att försöka besvara den fjärde frågeställningen samt att granska 

den vidare innebörden i informanternas svar: Vilka dilemman uppfattar biståndshandläggarna 

att de möter i sitt utredningsarbete? Frågeställningen hänger också delvis samman med det 

tredje analystemat i vår studie som vi fann vid den tredje kodningen: de osynliggjorda äldre. 

Vår avsikt är att bland annat visa hur de äldres behov osynliggörs inom äldreomsorgen. Till 

detta kan även läggas platsbristen på vård- och omsorgsboenden eftersom den i högsta grad 

påverkar både de äldre och deras anhöriga, likväl som det påverkar biståndshandläggarna då 

de dagligen konfronteras med frågan om vem som ska få insatsen vård- och omsorgsboende. 

8.3.1 Kommunens riktlinjer kontra de äldres behov 

Vi uppfattar att vissa informanter möter dilemman i sitt utredningsarbete då de upplever en 

konflikt mellan att rätta sig efter kommunens budget och dess riktlinjer, och den egna viljan 

att uppfylla den äldres behov. Svensson, Johansson och Laanemets (2008:26) menar att när 

man som biståndshandläggare ställs inför ett dilemma, har man möjlighet att hantera det på ett 

antal olika sätt. Ett sätt är att undantagslöst agera enligt regler och riktlinjer Ett annat sätt att 

förhålla sig till yrkets inbyggda dilemman, är att arbeta för en förändring genom att påtala 

problem för chefer och genom att arbeta för att handlingsutrymmet ska vidgas (a.a. 2008:26). 

 Larsson (2004:14) menar att behovsbegreppet i praktiken har omdefinierats, även om 

lagstiftningen är densamma. Informanterna berättar att de vid en ansökan, hänvisar de äldre 

att i första hand pröva hemtjänst och att ansöka om vård- och omsorgsboende vid ett senare 

tillfälle. Informanterna förklarar att de redan vid det första hembesöket hos den äldre, kan 

förutse om den äldres ansökan om vård- och omsorgsboende kommer att beviljas eller avslås. 

De förklarar också för den äldre och anhöriga att de har möjlighet att överklaga vid ett 

eventuellt avslag. Olaison (2009:83) menar att biståndshandläggarna kategoriserar de äldres 

önskemål och anpassar dem efter de resurser som finns. Den äldres behov pressas in i en 

redan förutbestämd behovskatalog genom ett slags förhandlande med den äldre. Johansson 

(1997/2007:56) förklarar detta förfarande i sin konstruktionsprocess: först sker en 

standardisering av den äldre och därefter sker en kategorisering där biståndshandläggaren 

matchar den nu standardiserade äldre mot de insatser som finns i organisationen. Rönnbäck 

(2008:24) talar om att den hjälpsökande äldre medborgaren görs om och tilldelas en roll som 
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brukare och att detta är en så kallad omvandlingsprocess eller ett konstruerande av en brukare. 

Författaren menar att en viss konstruktion av den äldre är ofrånkomligt även om 

biståndshandläggarens ambition är att se hela människan (a.a. 2008:24). Vi uppfattar att detta 

förhandlande och hänvisande till en förutbestämd insats har sin grund i att 

biståndshandläggarna tvingas ta hänsyn till kommunens ekonomiska krav, vilket begränsar 

deras handlingsutrymme och möjlighet att fånga upp och tillgodose den äldres behov och 

önskemål.  

 

8.3.2 Allt färre platser och allt kortare boendetid 

En äldreomsorg med otillräckliga resurser har medfört att det idag blivit allt svårare för en 

äldre person att få plats på ett vård- och omsorgsboende. Både Szebehely (2011:220) och 

Thorslund (2013:290) visar att det i hela landet skett en påtaglig minskning vad gäller antalet 

platser på vård- och omsorgsboenden under hela 2000-talet. Istället bor alltfler äldre hemma 

med mer eller mindre omfattande insatser från hemtjänst och/eller anhöriga. Informanterna 

berättade att, för att de äldre över huvud taget ska få vård- och omsorgsboende idag, måste de 

ha ett omfattande omvårdnadsbehov – det räcker inte med att de upplever oro och otrygghet. 

Den här utvecklingen, menade informanterna, har också inneburit att de äldre idag är mycket 

sjukare när de väl flyttar in på ett boende, än tidigare. Informanterna ansåg att de äldre inte 

ska behöva bo hemma med hemtjänstinsatser om de känner sig dåliga och önskar flytta till ett 

boende. De ställde sig också frågan om var brytpunkten går när det är skäligt för den äldre att 

bo hemma och när denne ska få en plats på ett vård- och omsorgsboende. De menade att här 

krävs ett förtydligande från kommunens sida.  

 Informanterna berättade att det oftast är en anhörig till den äldre personen som ansöker om 

plats på vård- och omsorgsboende för den äldres räkning. Informanterna tyckte att det ibland 

kan vara svårt att veta om det är den äldre själv som vill ha en plats eller om personen är utsatt 

för påtryckningar från sina anhöriga. De menade att varken den äldre eller de anhöriga är 

riktigt medvetna om vad vård- och omsorgsboende innebär idag. Biståndshandläggarna 

försöker i görligaste mån, först finna andra lösningar. Men biståndshandläggarna berättade 

också att de anhöriga ibland kan vara mycket drivande och att det därför är viktigt att ta reda 

på vad den äldre själv vill.  

 Szebehely och Ulmanen (2012:13) visar i sin studie att det minskade antalet platser på 

vård- och omsorgsboende har fått negativa konsekvenser för både de äldre och deras anhöriga, 

eftersom de anhöriga i allt större utsträckning måste vårda sina äldre hemma eftersom det inte 

finns tillräckligt med platser på vård- och omsorgsboenden. Men, påpekar Olaison (2009:84), 



 52 

trots att anhöriga tar allt mer ansvar för sina äldre, finns rollen för de anhöriga inte ens 

definierad i behovsbedömningen. I det här sammanhanget är det intressant att notera vad 

informanterna svarade på frågan om vad den genomsnittliga boendetiden är för de äldre som 

kommer till vård- och omsorgsboende idag. Informanterna i samtliga stadsdelar gav identiska 

svar, nämligen 3-6 månader. Siffran kan jämföras med 2010 då den genomsnittliga tiden för 

boende på vård- och omsorgsboende var 10 månader (Stockholms stad, 2012a) och 2000-

2007 då den låg på 26 månader (Stockholms stad, 2009). Vår tolkning är att bakom 

biståndshandläggarnas försök att erbjuda andra möjliga biståndsinsatser för den äldre istället 

för vård- och omsorgsboende, döljer sig en dyster verklighet vad gäller utvecklingen av vård- 

och omsorgsboenden. Thorslund (2013:290) konstaterar också att den genomsnittliga tiden 

som de äldre bor på vård- och omsorgsboende innan de avlider, har minskat drastiskt de 

senaste åren. 

 

8.3.3 Ålderismen i äldreomsorgens organisering 

Flera informanter ansåg att det skulle behövas ett större utbud av olika typer av boenden för 

äldre än det finns idag, särskilt med tanke på den negativa utveckling som skett på senare år, 

med kortare genomsnittliga boendetider och allt färre platser. Informanterna ansåg att skulle 

behövas ett alternativ för äldre personer som har stort behov av trygghet och gemenskap, men 

som inte har det stora omvårdnadsbehov som krävs för att få vård- och omsorgboende. De 

menar att det innebär en alltför drastisk omställning för en äldre att flytta från sitt hem till ett 

vård- och omsorgsboende, med tanke på hur sjuka de som kommer dit är, och hur kort tid som 

i genomsnitt förflyter innan de avlider. Idag finns bara ett fåtal servicehus kvar, förklarade 

informanterna, men det är svårt för de äldre att få bistånd till servicehusboende eftersom 

kommunen anser det vara ett dyrt alternativ. Men samtidigt menade informanterna att 

servicehus inte är något bra alternativ eftersom tryggheten som de oroliga äldre skulle behöva, 

inte finns där. Vi uppfattade en uppriktig oro och medkänsla bakom de reflektioner som 

informanternas uttryckte för de oroliga, otrygga och ensamma äldre. 

 Jönson (2009:194) talar om de äldres underordning och menar att de missförhållanden som 

finns i äldreomsorgens organisering, i grund och botten handlar om att den präglas och 

bestäms av ålderism (a.a. 2009:194). Vår tolkning är att äldreomsorgen idag uppvisar en form 

av diskriminering och maktutövning mot många äldre då de tvingas bo kvar hemma trots att 

de uttrycker oro och otrygghet och önskar flytta till ett boende. Vi tolkar detta som att de äldre 

blir en bricka i ett spel där budget styr, där kostnaden för fortsatt hemtjänst vägs mot 

kostnaden av vård- och omsorgsboende och det billigaste alternativet vinner oavsett 



 53 

personens behov. De äldre har ingen makt över denna process. Här menar Närvänen 

(2009:18) att ålder tillsammans med genus, klass, funktionshinder och etnicitet, är 

kategoriseringar som hjälper till att vidmakthålla maktrelationerna i samhället. 

 Enligt våra informanter måste de äldre idag ha ett omfattande omvårdnadsbehov för att 

beviljas vård- och omsorgsboende – det räcker inte med att de känner sig oroliga och otrygga. 

Dessa snäva krav tolkar vi som att den äldres medicinska behov prioriteras före de 

emotionella. På detta sätt osynliggörs delar av den äldres behov vid utredningar av boenden. 

Abramsson (2009:139) förklarar att många äldre kommer att åldras i sina bostäder och menar 

att kommuner och bostadsbolag därför behöver planera för boenden med särskilt fokus på 

trygghet och tillgänglighet (a.a. 2009:139). Informanterna efterfrågade ett större utbud av 

boenden för äldre personer som främst är i behov av trygghet och gemenskap. Vi tolkar denna 

brist på boendealternativ och det minskade antalet platser på vård- och omsorgsboenden som 

ett tecken på att kommunerna inte prioriterar de äldres önskan och behov, vilket medför att 

många kommuner i realiteten bryter mot socialtjänstlagen 5 kap. 4 och 5 §§. Detta är en form 

av diskriminering som Anderson (2013:331) menar uppstår när fördomar och stereotyper 

institutionaliseras, till exempel genom lagar och regler. 

 

9. Sammanfattning 
Frågeställningarna som den här uppsatsen avsåg att besvara var: 

• Hur ser biståndshandläggarnas handlingsutrymme ut när det gäller att möta de äldres 

behov? 

• Vilket inflytande anser biståndshandläggarna att de har över sina utredningar och beslut 

om vård- och omsorgsboende?  

• Hur har de nya förändringarna i arbetsprocessen påverkat biståndshandläggarnas vård- 

och omsorgsboendeutredningar? 

• Vilka dilemman uppfattar biståndshandläggarna att de möter i sitt utredningsarbete? 

 

Vårt syfte med studien var att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter av 

utredningar av insatsen vård- och omsorgsboende för äldre. Vi tror att vi har gjort det till viss 

del. Med den här studien har vi också kunnat besvara våra fyra frågeställningar och svaren har 

gett oss mer kunskap om hur komplex utredningsprocessen för vård- och omsorgsboenden för 

äldre är – på fler än ett sätt. Det som återkommer i nästan alla teman är det begränsade 
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handlingsutrymmet samt bristen på tid och resurser, vilket vi ska försöka tydliggöra i våra 

nedanstående slutsatser samt i vår diskussion. 

 

9.1 Slutsatser 
En grundläggande slutsats är att biståndshandläggarens vardag präglas av ett begränsat 

handlingsutrymme. Begränsningarna utgörs av kommunens riktlinjer och dess budget. Ett 

genomgående dilemma för biståndshandläggaren kommer av att han eller hon måste ta hänsyn 

till både budgeten och riktlinjerna inför beslutsfattandet, vilket gör att biståndshandläggaren 

sällan kan tillgodose den äldres hela behov enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Det innebär 

också att många beslut inte lever upp till socialtjänstlagens formuleringar i 5 kap. 4 § som 

säger att en äldre person ska kunna ha en vardag som präglas av meningsfullhet och trygghet. 

Det handlingsutrymme som biståndshandläggaren har i praktiken, består i att göra en bra och 

relevant faktainsamling om den äldre inför ärendedragningen. En väl underbyggd 

sammanfattning, tillsammans med förmåga att under ärendedragningen argumentera för den 

äldres behov, gör att biståndshandläggaren får inflytande över beslutet och ökar den äldres 

chanser till bifall för vård- och omsorgsboende. För att klara arbetsuppgifterna behöver 

biståndshandläggaren inneha hög kompetens och gedigen yrkeserfarenhet.  

 En annan grundläggande slutsats är att biståndshandläggarens arbete präglas av brist på tid 

och resurser. Tidsbristen beror främst på att alltför många ärenden ska hanteras inom en viss 

tidsram, av alltför få personer. Resursbristen handlar också om att det kartläggnings- och 

bedömningsinstrument som infördes under 2010 och som används för utredningarna, inte är 

tillräckligt användarvänligt. Det är alltför trögt och tidskrävande för att fungera i den pressade 

arbetssituationen, enligt informanterna. En annan resurs som vi studerat är den centrala 

köhanteringen, som infördes i slutet av 2012 och som äldreenheterna i stadens samtliga 

stadsdelar nu nyttjar. Slutsatsen av studierna är inte entydig. För de två stadsdelar där hela 

köprocessen tidigare sköttes internt, av egna bosamordnare, har centraliseringen inneburit en 

försämring i form av merarbete och förlust av smidighet och flexibilitet. För den stadsdel där 

ansvaret för köhanteringen tidigare låg hos den enskilde biståndshandläggaren, har den 

centrala köhanteringen inneburit en tidsvinst.  

 En tredje slutsats handlar om att det har blivit alltmer komplext för biståndshandläggaren 

att bedöma vem som ska få vård- och omsorgsboende och även i vilket skede boende är 

aktuellt. Detta beror på att platserna på boendena minskat konstant under hela 2000-talet, 

samtidigt som kriterierna för att beviljas en plats blivit allt snävare. Följden är allt fler äldre 

konkurrerar om allt färre platser. Även formerna av äldreboende har minskat; idag finns 
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princip endast ett alternativ kvar och det är vård- och omsorgsboende. Men dit öppnas dörren 

först när det medicinska behovet hos den äldre blivit så pass stort att situationen hemma blivit 

ohållbar.  

 Ytterligare en slutsats är att organiseringen av äldreomsorgen generellt präglas av 

ålderism, det vill säga omsorgens utformning och de begränsade omsorgsmöjligheter som den 

erbjuder målgruppen, har sin grund i föreställningen att äldre medborgare har ett mindre värde 

i samhället än personer i andra åldrar. Om den äldre personen dessutom är sjuklig minskar 

hans eller hennes värde än mera. En yttring av ålderismen är också det faktum att stadens 

riktlinjer vad gäller plats på vård- och omsorgsboende, inte tar hänsyn till en individs hela 

behov, utan endast till de medicinska. Det finns alltså ingen möjlighet för en äldre person som 

önskar flytta till ett vård- och omsorgsboende på grund av oro och otrygghet, att få en plats. 

Här uppfattar vi att det finns en grupp vars behov är osynliggjorda, nämligen de äldre 

personer i Stockholm, okänt hur många, som idag tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. 

 

9.2 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna undersöka hur man kan utveckla kartläggnings- och 

bedömningsinstrumentet så att det blir smidigare och mer användarvänligt. Instrumentet 

behöver anpassas till biståndshandläggarnas fluktuerande arbetssituation. Ett annat givande 

fält för vidare forskning torde vara möjligheterna att utveckla boenden för äldre personer, vars 

behov inte främst är medicinska, utan handlar om oro, otrygghet och brist på gemenskap. 

 

9.3 Diskussion 
Vårt resultat pekar tydligt på att biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas av 

kommunens budget och riktlinjerna för beslutsfattandet. Det snäva handlingsutrymmet gör att 

biståndshandläggaren sällan kan tillgodose den äldres hela behov enligt socialtjänstlagen 4 

kap. 1 §. Det vardagliga arbetet innebär ständiga, ofrånkomliga avvägningar. Lindelöf och 

Rönnbäck (2004:170) bekräftar detta och visar i sin forskning att biståndshandläggarna ofta 

anpassar den äldres behov till det tillgängliga utbudet och menar att detta är för att spara 

kommunens pengar. Det visar också senare forskning av Olaison (2009:83) som menar att de 

äldres behov definieras för att passa in i kommunens förutbestämda behovskatalog. Olaison 

(2009:86) poängterar att även om socialtjänstlagen förespråkar individperspektivet, så är 

behovsbedömningsmodellen i kommunerna och äldreomsorgen av en mer byråkratisk modell. 

Detta bekräftas också av Larsson (2004:11) som menar att socialtjänstlagens behovsbegrepp i 
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praktiken omformulerats, utan att lagen som begreppet utgår ifrån, har ändrats – ett 

anmärkningsvärt faktum. 

 Inom ett område har biståndshandläggarna dock relativt fria händer, nämligen i samband 

med ärendedragningen där den enskilde biståndshandläggarens insats direkt kan avgöra om en 

äldre person får avslag eller bifall på sin ansökan. Den erfarne biståndshandläggaren ser till 

att samla in relevant information i tillräcklig mängd och använder denna för att förbereda en 

väl underbyggd sammanfattning till ärendedragningen. Här spelar också 

biståndshandläggarens förmåga, eller oförmåga, att under ärendedragningen argumentera för 

den äldres behov en stor roll för utfallet. Idag axlar biståndshandläggarna utöver 

socialarbetarrollen, även rollen som administratör, informatör och ekonomisk grindvakt åt 

kommunen. Biståndshandläggarna har dock inget annat alternativ än att anpassa sig till den 

komplexa roll som organisationen, kommunen och stadens politiker har utformat åt dem. Det 

är också uppenbart att det krävs en hög yrkeskompetens för att kunna hantera de vardagliga 

utmaningarna. Det bekräftas av Gorman (2003:256) som menar att biståndshandläggarnas 

arbete innehåller en sådan komplexitet att det kräver en väl utvecklad professionalism och 

kompetens. Dustin (2006:293) visar i sin studie att biståndshandläggare idag behöver 

behärska ett flertal färdigheter av komplex natur för att kunna klara av utmaningarna i arbetet. 

Att balansera dessa olika roller och samtidigt vara tidseffektiv, innebär en pressande 

arbetssituation. För att komma åt detta dilemma menar vi i likhet med Norman (2010:39), att 

biståndshandläggarnas roll och funktion måste tydliggöras. Biståndshandläggarnas vardag 

präglas också av brist på tid och utrymme att göra ett fullödigt jobb. Tidsbristen beror främst 

på att alltför många ärenden ska hanteras av alltför få personer. Detta bekräftas av Norman 

(2010:25) som i sin studie påvisat att biståndshandläggare har cirka 140 ärenden per person 

och menar att tidsbristen är konstant, vilket medför att biståndshandläggaren inte hinner 

djupdyka i utredningarna och därmed få större möjlighet att se den äldres hela behov. Detta 

faktum går i slutändan ut över de äldre och deras biståndsansökningar. 

 Förutom att studera utredningsprocessen vid ansökan om vård- och omsorgsboende, har vi 

även tittat på två nya system som är kopplade till processen: den centrala köhanteringen för 

placering av äldre som behöver vård- och omsorgsboende samt kartläggnings- och 

bedömningsinstrumentet, som bland annat används vid utredningar av vård- och 

omsorgsboende. För två av de tre stadsdelarna har köhanteringen inneburit merarbete, medan 

den tredje upplever tidsvinster. Vår reflektion är att man från centralt håll eventuellt borde ha 

nöjt sig med att låta stadsdelarna testa systemet och sedan låta de som såg fördelarna, ansluta 

sig. Det skulle sannolikt ha inneburit att de stadsdelar som inte hade en egen bosamordnare, 
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valt att ansluta sig, medan de som redan hade organiserat placeringarna av äldre med egna 

bosamordnare, kunde fått fortsätta som tidigare. Här finns dock inte någon forskning som 

hunnit studera hur det den centrala köhanteringen fungerar i praktiken mera generellt, då 

systemet är förhållandevis nytt. 

 Vad gäller införandet av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet är de ursprungliga 

intentionerna tveklöst goda. Instrumentet utvecklades för att säkerställa en så rättssäker 

bedömning av den äldres behov som möjligt, något som också välkomnades av de flesta 

biståndshandläggarna. De ser fördelar med instrumentet när utredningen väl är gjord eftersom 

det är lätt att återfinna och bearbeta materialet när behov finns. Men trots att snart tre år gått 

sedan instrumentet infördes, fungerar det inte tillfredsställande enligt informanterna. Det är 

oflexibelt att arbeta i och en del av rubrikerna är otydliga eller rent av överflödiga. Från 

centralt håll menar man dock att detta inte går att ändra på. Själva systemet är dessutom 

långsamt och lider svårt av så kallade buggar – med andra ord, instrumentet är inte på långt 

när färdigutvecklat. En inte alltför långsökt förbättringsåtgärd vore att anlita systemförvaltare 

med uppdrag att samla information från biståndshandläggarna om vad som kan bli bättre i 

instrumentet och sedan se till att det utvecklas på ett för biståndshandläggarna 

tillfredsställande vis. Trots att systemet varit i drift under tre år, finns ännu ingen forskning 

som studerat hur kartläggnings- och bedömningsinstrumentet fungerar i praktiken i 

Stockholms stad. 

 En viktig begränsande faktor för biståndsinsatserna är att det inte finns tillräckligt många 

alternativ i staden som biståndshandläggarna kan erbjuda de äldre, vilket vår studie tydligt 

påvisar. Platserna på vård- och omsorgsboende har minskat konstant under det senaste 

decenniet, vilket också bekräftas av Larsson och Thorslund (2006:38) samt Szebehely 

(2012:13). I princip finns endast ett alternativ kvar idag och det är vård- och omsorgsboende. 

En person kan dock beviljas en plats först när det medicinska behovet blivit så pass stort, att 

det inte längre finns någon möjlighet för den äldre personen att bo kvar hemma. 

Biståndshandläggarna är medvetna om det snäva utbudet och försöker därför så långt som 

möjligt sätta in hemtjänstinsatser när inte ett omfattande medicinskt omvårdnadsbehov finns – 

detta för att undvika att den äldre kommer in för tidigt på vård- och omsorgsboende. Det 

föreligger då en påtaglig risk att den äldre personen tappar livsgnistan eftersom de övriga 

äldre på boendet är allt för sjuka för att boendesituationen ska kunna upplevas som en 

meningsfull gemenskap. Thorslund (2013:290) har också påvisat att genomsnittstiden för 

boende på vård- och omsorgsboende har minskat. Den största bidragande orsaken är att de 

äldre, när de till slut får en plats, är så pass sjuka att de har relativt kort tid kvar i livet. 
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 När platserna på vård- och omsorgsboende minskat och efterfrågan är större än utbudet har 

biståndsbedömningen blivit allt hårdare när det gäller att bevilja en plats. Äldre borde förstås 

få komma till vård- och omsorgsboende om de behöver detta. Men bör det vara så att det som 

avgör, ifall en äldre ska få en plats på ett boende, är om denne har turen att få en 

biståndshandläggare som kan argumentera för sin sak? Nu när även boendetiderna 

kontinuerligt minskat på vård- och omsorgsboende, är det kanske dags att dra i handbromsen. 

Vi ställer oss frågan: vart är vård- och omsorgsboendet på väg? Patienterna på ett hospice 

med vård i livets slutskede, flyttar vanligen in endast några veckor innan de avlider. Idag är 

den genomsnittliga boendetiden på ett vård- och omsorgsboende nere på 3-6 månader. Var det 

meningen att vård- och omsorgsboendena skulle bli ett slags hospice, utan palliativ vård, med 

en något förlängd boendetid? 

 Förmodligen hade försämringarna i äldreomsorgen inte kunnat fortgå i den här 

omfattningen, om det inte handlat om en svag grupp som tillmäts ett lågt värde på en skala 

som krasst ser till individens produktivitet, vilket också påtalas av Närvänen (2009:25). Om 

den äldre personen dessutom är sjuklig minskar hans eller hennes värde än mera, vilket också 

bekräftas av Andersson (2013:330) som menar att fördomarna ökar ju sämre den äldres 

hälsotillstånd är. Vi upplever tydligt att det finns en cementerad ålderism inom 

äldreomsorgen. Bland annat tar sig detta uttryck i att man inte tar hänsyn till individens hela 

behov. Ett exempel är att stadens riktlinjer vad gäller plats på vård- och omsorgsboende, inte 

är anpassade för äldre med oro och otrygghet, utan i princip enbart ser till de äldres 

medicinska behov. Detta innebär att äldre som upplever oro och otrygghet och som önskar 

vård- och omsorgsboende, riskerar att få avslag på sin ansökan eftersom deras upplevelse 

värderas som mindre viktig. Det behövs en mer holistisk syn där även det sociala behovet som 

trygghet, gemenskap och meningsfullhet, får sin plats i riktlinjerna för att därmed kunna 

vägas in i bedömningen vid en utredning. Det behövs helt enkelt en äldrepolitik som ser de 

äldre som fullvärdiga individer och samhällsmedborgare och därmed tar hänsyn till deras hela 

behov. Följden av biståndshandläggarnas snäva handlingsutrymme är också att många beslut 

inte lever upp till socialtjänstlagens formuleringar i 5 kap. 4 § som säger att en äldre person 

ska kunna ha en vardag som präglas av meningsfullhet och trygghet. Förhållandena innebär 

att kommunen i många fall, åtminstone formellt, bryter mot lagen. 

 Slutligen vill vi framhålla att vi tror att biståndshandläggarna som yrkesgrupp skulle vinna 

på att skapa egna mötesplatser där de kan utbyta tankar och idéer som kan generera 

förbättringar och förändringar i det dagliga arbetet. Kunskapsutbyte skulle kunna underlättas 

om stadsdelarnas äldreenheter fann möjligheter att samarbeta med varandra. Detta skulle i 
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framtiden kunna leda till att biståndshandläggarna stärker sin profession, vilket Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008:24) menar är viktigt för att kunna påverka organisationens 

ramar. Det skulle innebära att biståndshandläggarna lättare kan agera som en enhetlig grupp 

och vid behov exempelvis protestera mot nedskärningar och besparingar. 

 

9.4 Implikationer för socialt arbete 
I vår uppsats har vi identifierat ett antal förhållanden som kan och bör förändras, för att ge 

stadens biståndshandläggare förutsättningar för att göra ett bra jobb, samt för att stadens äldre 

personer ska få förutsättningar att erhålla det bistånd som de egentligen enligt lagen har rätt 

till. Vi hoppas att våra resultat, om de får en viss uppmärksamhet, kan bidra till förbättringar. 

Den mest konkreta förändringen, och därmed också den minst komplicerade att genomföra, 

vore att skapa ett mera användarvänligt, mindre tidskrävande kartläggnings- och 

bedömningsinstrument. Det som krävs är att systemförvaltare med rätt kompetens får 

uppdraget att i dialog med användarna/biståndshandläggarna, lista vad som inte fungerar och 

vad som kan bli bättre, och sedan genomföra förändringarna. En faktor som skulle betyda 

ännu mera än ett förbättrat instrument, är att anställa fler personer att utföra 

biståndsutredningarna. Biståndshandläggarna har idag alltför många ärenden att hantera, för 

att kunna göra ett fullödigt jobb. Nyanställningar torde dessutom bli oundvikligt inom en snar 

framtid eftersom antalet äldre personer med biståndsbehov kommer att fortsätta öka under 

många år framöver. 

 Vi har också påvisat att platserna på äldreboenden minskat drastiskt under det senaste 

decenniet, till men för de äldre som verkligen vill och behöver ett boende, samt, inte minst 

deras anhöriga som får dra ett allt tyngre lass vad gäller omsorgen om de äldre. Även 

samhällsekonomiskt är detta förhållande förödande eftersom de anhöriga tvingas gå ner i 

arbetstid eller rentav sluta sina jobb helt, för att kunna vårda sina äldre familjemedlemmar. 

Därför behövs en omfattande utbyggnad av äldreboenden och alternativ utvecklas för de äldre 

vars behov inte främst är medicinska, utan som behöver få känna trygghet och gemenskap. 

Idag finns, som tidigare nämnts, i princip endast en typ av boende, nämligen vård- och 

omsorgsboende. I grunden handlar det om politiska beslut att snarast möjligt avsätta 

tillräckligt med resurser för att förbättra äldreomsorgen generellt. 

 De etiska följderna av vår studie, om den gavs uppmärksamhet, skulle kunna innebära att 

biståndshandläggarna ges möjligheter att även ge otrygga, oroliga äldre det bistånd de 

verkligen behöver. Studien har bland annat visat att biståndshandläggarna efterfrågar fler och 

olika typer av vård- och omsorgsboenden där också de äldre som upplever otrygghet och oro, 
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skulle kunna få en mer meningsfull och trygg tillvaro samt större gemenskap. Platserna på 

äldreboenden har minskat under det senaste decenniet. Idag finns, som tidigare nämnts, i 

princip endast en typ av boende, nämligen vård- och omsorgsboende. Ju mindre resurser, 

desto mindre möjlighet har handläggarna att fatta beslut som är i enlighet med intentionerna i 

socialtjänstlagen, och desto mera oetisk blir behandlingen av de behövande äldre. Det rimmar 

illa med våra grundvärderingar att en person beviljas vårdboende först när han eller hon är så 

illa däran att endast veckor eller månader återstår av livet. Bristerna i äldreomsorgen får också 

följder för de anhöriga som tvingas göra allt större insatser vad gäller omsorgen om de äldre.  

En utbyggnad av äldreboenden skulle innebära att det etiskt tvivelaktiga förhållandet att 

anhöriga på heltid måste vårda svårt sjuka familjemedlemmar, minskar.  

   Det är de bristande resurserna som skapar frustration hos handläggarna. Bristerna minskar 

möjligheterna att fatta beslut som uppfyller de äldres behov, vilket begränsar upplevelsen av 

att utföra ett meningsfullt arbete. Dagens situation speglar en brist på respekt för våra äldre 

medborgare. Med tillräckliga resurser skulle tillvaron för de behövande äldre uppnå rimlig 

nivå av vård och omsorg. En sådan situation innebär också att arbetssituationen för 

biståndshandläggarna förbättras då dessa kan börja fatta beslut som i högre grad är etiskt 

försvarbara. Detta skulle också öka respekten för yrkesgruppen och säkerligen även 

självrespekten bland handläggarna.  

   En annan viktig etisk följd av vårt resultat vad gäller kartläggnings- och bedömnings-

instrumentet skulle – om det omarbetades enligt de idéer som biståndshandläggarna själva 

uttryckt i vår studie – innebära att instrumentet äntligen kan börja fungera tillräckligt snabbt 

och effektivt. Det skulle då kunna uppfylla de ursprungliga intentionerna: att ge de äldre en så 

rättssäker bedömning som möjligt. Om kartläggnings- och bedömningsinstrumentet börjar 

fungera snabbt och tillfredsställande kan biståndshandläggarna, som ofta har mycket lite tid 

till förfogande på grund av akuta arbetsinsatser, ändå kunna göra de så viktiga 

biståndsutredningarna innan ärendena tas upp i ärendedragningarna för beslut. Och inte som 

nu, där biståndshandläggarna istället tvingas skriva korta sammanfattningar inför de – för de 

äldre – mycket viktiga och många gånger avgörande besluten om bistånd för vård- och 

omsorgsboende – bara för att utredningsinstrumentet inte fungerar som det ska. Ett faktum 

som till en del har gjort bedömningsprocessen mindre rättssäker och knappast är etiskt 

försvarbart. 
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9.5 Författarnas reflektioner 
Den här studien har varit intressant att göra ur flera aspekter. Den har synliggjort 

biståndshandläggarnas många svårförenliga roller och att de arbetar under stor tidspress för att 

möta de äldres behov. Deras arbete styrs av en begränsad budget och strikta riktlinjer, 

fastslagna av politiker. Trots den pressade arbetssituationen upplevde vi ett genuint 

engagemang för de äldre hos biståndshandläggarna, ett engagemang som är än mer 

beundransvärt med tanke på hur dyster verkligheten inom dagens äldreomsorg kan te sig. 

 De dilemman vi sett vad gäller biståndsbedömningen, grundar sig i de snäva kriterier som 

avgör om den äldre erhåller bistånd för vård- och omsorgboende eller inte. Vi har även sett att 

de äldres behov av omsorg egentligen kräver fler alternativa typer av boenden. Som vi ser det, 

ligger inte problemen inom äldreomsorgen hos biståndshandläggarna, utan på det sätt 

äldreomsorgen är organiserad. Vi anser att det finns en ålderism inbyggd i organiseringen av 

äldreomsorgen som har att göra med de äldres underordning i samhället. De äldre är inte 

längre produktiva och i detta ligger en föreställning om att den som inte kan bidra till 

produktionen, har ett mindre värde – något som går stick i stäv med vårt samhälles 

grundtanke om alla människors lika värde. Det blir särskilt tydligt när man ser hur få 

boendealternativ det finns för äldre idag. Ett samhälle som tar hänsyn till den äldres hela 

behov, från det medicinska till det sociala, är ett samhälle som bryr sig om och respekterar 

sina äldre. 

 Biståndshandläggarna arbetar varje dag med att se den äldre och dennes behov. Vi avslutar 

med deras egna reflektioner om mötet med den äldre: 
 
 Lisa: Det är ju mötet som är den bästa sidan av jobbet, tycker jag! 
 
 Lotta: Skulle man inte ha det här mötet, då skulle man inte vilja jobba! 
 

Lena: Ja men det är ju mötet som är jätteroligt! Många äldre kämpar ju på och vill inte vara till besvär och 
vill klara sig själva. Jag vill att de ska få tillbaka lite makt. Jag var på hembesök så sent som igår. Hon satt 
väldigt ihopsjunken och sa: ”Jag vill inte ha hjälp förrän till hösten, jag vill försöka klara mig i sommar”. 
Då sa jag till henne: ”Ja men det är faktiskt du som bestämmer. Det är ju ditt behov som styr. Du ska ju 
inte behöva ha det sämre för att du inte vill ta emot hjälp, för det är inte lätt att ta emot hjälp”. Då såg 
man hur hon reste på sig och växte lite grann och sa: ”Ja, jo… är det andra som tycker att det är jobbigt 
att ta emot hjälp?”. Jag svarade: ”Ja, det är många som inte tycker om att ta emot hjälp, det är inte enkelt 
att nån främmande människa ska komma hem och hjälpa en med saker som man tidigare har klarat”. Dels 
är det ju det – och sen det här med att acceptera att man inte kan längre, man har blivit äldre. Det blir ju 
en förlust, en sorg. Det kändes som om hon var lite gladare när jag gick än när jag kom. 
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Bilaga 1: Kartläggnings- och bedömningsinstrument, sid 1 
 

 

ANSÖKAN
Hur och när har aktualisering skett
+MlOSWH[W��+lU�VND�GHW�IUDPJn�KXU�lUHQGHW�KDU�XSSVWnWW��YHP�VRP�WDJLW�LQLWLDWLY��
RP�GHW�VNHWW�YLD�HQ�DQPlODQ��DQV|NDQ�HOOHU�Sn�DQQDW�VlWW��2P�GHW�VNHWW�YLD�HQ�
DQPlODQ�VND�GHW�IUDPJn�KXU�NRQWDNWHQ�PHG�HQVNLOGH�KDU�WDJLWV��'DWXP�I|U�QlU�
DNWXDOLVHULQJHQ�VNHGGH��

Ansökan avser
+MlOSWH[W��+lU�VND�GHW�W\GOLJW�IUDPJn�YDG�GHQ�HQVNLOGH�EHJlU�I|U�KMlOS��$QJH�
ODJUXP��

Utredning inleds
+MlOSWH[W��'DWXP�I|U�QlU�XWUHGQLQJHQ�LQOHGV�

INLEDNING 
Metoder, tillvägagångssätt
+MlOSWH[W��+XU�KDU�XWUHGQLQJHQ�JHQRPI|UWV�W�H[��KHPEHV|N��YnUGSODQHULQJ��
WHOHIRQNRQWDNW��VWlOOI|UHWUlGDUH�HOOHU�WRON��+lU�GRNXPHQWHUDV�DWW�XWUHGQLQJHQ�
KDU�NRPSOHWWHUDWV�PHG�DWW�V\VWHPDWLVND�EHG|PQLQJVLQVWUXPHQWHW���I|UHQNODG�
61$&�PHWRG��KDU�DQYlQWV�

Tidigare eller pågående insatser
+MlOSWH[W��.DQ�YDUD�6R/��HOOHU�/66��LQVDWVHU�VW|G�IUnQ�DQK|ULJD�HOOHU�QlUVWn�
HQGH��IlUGWMlQVW��ELGUDJ�IUnQ�I|UVlNULQJVNDVVDQ�

Anledning till ansökan
+MlOSWH[W��9DG�lU�DQOHGQLQJHQ�WLOO�DQV|NDQ�

Samtycke
+MlOSWH[W��'HQ�HQVNLOGH�VND�JH�VLWW�VDPW\FNH�WLOO�DWW�VRFLDOWMlQVWHQ�InU�LQKlPWD�
XSSJLIWHU�IUnQ�DQGUD��W�H[��P\QGLJKHWHU��QlUVWnHQGH��VMXNYnUGVSHUVRQDO��DQGUD�
SURIHVVLRQHU��JUDQQDU��+lU�VND�GHW�IUDPJn�IUnQ�YHP�VRP�YL�InU�KlPWD�XSSJLIWHU�
RFK�RP�YDG�

sida 1
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Bilaga 2: Kartläggnings- och bedömningsinstrument, sid 2 
 

 
 

Information till den sökande
+MlOSWH[W��'HW�NDQ�W�H[��KDQGOD�RP�LQIRUPDWLRQ�JlOODQGH�YDOIULKHW�LQRP�KHP�
WMlQVW��OHGVDJQLQJ�RFK�DYO|VQLQJ��GDJYHUNVDPKHW�RFK�YnUG��RFK�RPVRUJVERHQGH��
1lUVWnHQGH�RFK�DQK|ULJVW|G��DYJLIWHU��YHUNVWlOOLJKHW��JHQHUHOOD�LQVDWVHU��6R/�
RFK�/66��6WRFNKROPV�lOGUH��RFK�KDQGLNDSSMRXU��bOGUH�'LUHNW�P�À��

KARTLÄGGNING 
AV AKTUELL SITUATION 

%RHQGH��QlUPLOM|�RFK�RPJLYQLQJ
3HUVRQ��QlUVWnHQGH��IDPLOM�RFK�VRFLDOW�QlWYHUN
)\VLN�KlOVD�RFK�YlOEH¿QQDQGH
3V\NLVN�KlOVD�RFK�YlOEH¿QQDQGH
+XVKnOO
$NWLYLWHWHU�L�GHQ�GDJOLJD�OLYVI|ULQJHQ
0DW�RFK�PnOWLGHU
/LYVVWLO�RFK�LQWUHVVHQ
(NRQRPL�RFK�DGPLQLVWUDWLRQ

+MlOSWH[W��8QGHU�NDUWOlJJQLQJHQ�DY�GHQ�DNWXHOOD�VLWXDWLRQHQ�VND�GX�VRP�EL�
VWnQGVKDQGOlJJDUH�UHGRYLVD�XSSJLIWHU�VRP�GHQ�HQVNLOGH�VMlOY�OlPQDW�HOOHU�VRP�
DQGUD�OlPQDW��([HPSHO�Sn�DQGUD�lU�QlUVWnHQGH��VMXNYnUGVSHUVRQDO�HOOHU�DQGUD�
SURIHVVLRQHU��JUDQQDU�P�P��6NULY�XW�EnGH�I|U��RFK�HIWHUQDPQ��UHODWLRQ�HOOHU�EH�
IDWWQLQJ��7lQN�Sn�DWW�YDUMH�XSSJLIW�VND�NXQQD�KlUOHGDV�WLOO�YHP�VRP�OlPQDW�GHQ��
bYHQ�GDWXP�I|U�QlU�XSSJLIWHUQD�KDU�LQKlPWDV�VND�IUDPNRPPD�

'HW�lU�YLNWLJW�DWW�GHQ�HQVNLOGH�VMlOY�InU�IRUPXOHUD�VLQD�EHKRY�RFK�KXU�KDQ�KRQ�
YLOO�DWW�GHW�VND�IXQJHUD��$QYlQG�'n��1X��6HGDQ��VRP�VW|G�L�IUnJDQGHW�I|U�DWW�In�
GHQ�HQVNLOGH�DWW�VMlOY�IRUPXOHUD�PnOHQ�I|U�ELVWnQGHW��'HW�lU�HQ�EUD�KMlOS�I|U�GLJ�
L�EHG|PQLQJHQ�QlU�GX�VND�IRUPXOHUD�PnOHQ�PHG�LQVDWVHUQD��

,�LQWHUYMXJXLGHQ�¿QQV�H[HPSHO�Sn�ROLND�IUnJHRPUnGHQ�WLOO�YDUMH�OLYVRPUnGH��
)|U�DOOD�RPUnGHQ�JlOOHU�DWW�GRNXPHQWHUD�GH�XSSJLIWHU�VRP�OlPQDWV�RFK�VDPODWV�
LQ�XQGHU�NDUWOlJJQLQJHQ�VRP�lU�JUXQGHQ�I|U�DQDO\VHQ�RFK�EHG|PQLQJHQ��

Tidigare händelser av betydelse
+MlOSWH[W��+lU�NDQ�XSSJLIWHU�WDV�XSS�VRP�KlQW�WLGLJDUH�L�OLYHW�W�H[��G|GVIDOO��
VMXNGRP�HOOHU�DQGUD�KlQGHOVHU�VRP�IRUWIDUDQGH�SnYHUNDU�GHQ�HQVNLOGH��

sida 2
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Bilaga 3: Kartläggnings- och bedömningsinstrument, sid 3 
 

 
 

BEDÖMNING
,�GHQQD�GHO�DY�XWUHGQLQJHQ�VND�GX�VRP�ELVWnQGVKDQGOlJJDUH�WUlGD�IUDP�RFK�
J|UD�GLQ�EHG|PQLQJ�DY�EHKRYHQ�RFK�KXU�GH�ElVW�VND�WLOOJRGRVHV��

Sammanfattning av behov och livssituation
+MlOSWH[W��+lU�VND�HQ�NRUW�VDPPDQIDWWQLQJ�J|UDV�DY�GHW�YLNWLJDVWH�VRP�IUDP�
NRPPLW�L�NDUWOlJJQLQJHQ��6DPPDQIDWWQLQJHQ�VND�EOL�HQ�ORJLVN�|YHUJnQJ�RFK�
XQGHUODJ�I|U�QlVWNRPPDQGH�UXEULNHU��

([HPSHO����
$Y�NDUWOlJJQLQJHQ�IUDPJnU�DWW�11�KDU�HWW�RPIDWWDQGH�KMlOSEHKRY�NULQJ�DOOD�VLQD�
OLYVRPUnGHQ��,�GDJ�KMlOSHU�GRFN�DQK|ULJ�WLOO�PHG�YLVVD�RPUnGHQ�

([HPSHO���
$Y�NDUWOlJJQLQJHQ�IUDPJnU�DWW�11�KDU�HWW�YLVVW�KMlOSEHKRY��
'H�OLYVRPUnGHQ�VRP�11�NODUDU�VMlOY�HOOHU�PHG�VW|G�DY�DQGUD�lU�«��1lU�GHW�JlO�
OHU�OLYVRPUnGHQD�«��IUDPJnU�DY�NDUWOlJJQLQJHQ�DWW�11�KDU�HWW�EHKRY�DY�VW|G�
RFK�KMlOS�

Konsekvenser för den dagliga livsföringen, möjligheten att 
leva ett självständigt liv:
+MlOSWH[W��9LOND�NRQVHNYHQVHU�InU�GHQ�WLGLJDUH�EHVNULYQD�VLWXDWLRQHQ�DY�GH�ROLND
OLYVRPUnGHQD�I|U�GHQ�HQVNLOGHV�P|MOLJKHW�DWW�OHYD�HWW�VMlOYVWlQGLJW�OLY��9LOND�
NRQVHNYHQVHU�InU�GHQ�DNWXHOOD�VLWXDWLRQHQ�I|U�GHQ�HQVNLOGHV�P|MOLJKHW�DWW�OHYD�
HWW�VMlOYVWlQGLJW�OLY�

Behov som behöver tillgodoses av socialtjänsten för att 
uppnå skälig levnadsnivå
5XEULNHQ�DQYlQGV�YLG�ELIDOO�
+MlOSWH[W��+lU�VND�GH�EHKRY�VRP�GHQ�HQVNLOGH�KDU�UlWW�WLOO�HQOLJW�6R/�RFK�HQOLJW�
NRPPXQIXOOPlNWLJHV�5LNWOLQMHU�I|U�KDQGOlJJQLQJ�DY�lUHQGHQ�HQOLJW�6R/�RFK�
/66�LQRP�lOGUHRPVRUJHQ�IUDPJn��

Mål med beviljade insatser
5XEULNHQ�DQYlQGV�YLG�ELIDOO�
+MlOSWH[W��+lU�VND�GHW�NRQNUHWD�PnOHQ�PHG�LQVDWVHUQD�IUDPJn��7lQN�Sn�DWW�Pn�
OHQ�VND�DQYlQGDV�VRP�PnO�I|U�JHQRPI|UDQGH�RFK�XSSI|OMQLQJ�DY�GH�LQGLYLGXHOOW�
EHKRYVSU|YDGH�LQVDWVHUQD��0nOHQ�VND�NODUW�RFK�W\GOLJW�DQJH�YDG�VRP�lU�|QVN�
YlUW�DWW�XSSQn�PHG�GHQ�LQVDWV�HOOHU�LQVDWVHU�VRP�KDU�EHYLOMDWV��(Q�LQVDWV�NDQ�KD�
ÀHUD�PnO��'HW�lU�YLNWLJW�DWW�PnOHQ�IRUPXOHUDV�L�VDPUnG�PHG�GHQ�HQVNLOGH�RFK�L�
WHUPHU�VRP�J|U�DWW�PnOHQ�NDQ�I|OMDV�XSS����

sida 3
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Bilaga 4: Kartläggnings- och bedömningsinstrument, sid 4 
 

 

Behov som kan tillgodoses på annat sätt
5XEULNHQ�DQYlQGV�YLG�DYVODJ�
+MlOSWH[W��%HKRY�VRP�¿QQV�PHQ�VRP�DQGUD�NDQ�WLOOJRGRVH�W�H[��DQGUD�KXYXG�
PlQ��QlUVWnHQGH��HOOHU�JHQRP�SHUVRQHQ�VMlOY��(OOHU�EHKRY�VRP�NDQ�WLOOJRGRVHV�
W�H[��JHQRP�ERVWDGVDQSDVVQLQJ��bYHQ�EHKRY�VRP�LQWH�U\PV�LQRP�UDPHQ�I|U��
VNlOLJ�OHYQDGVQLYn�WDV�XSS�KlU��

Förslag till beslut
5XEULNHQ�DQYlQGV�YLG�DYVODJ�
+MlOSWH[W��,�GH�IDOO�EHG|PQLQJHQ�OHGHU�WLOO�HWW�DYVODJ�HOOHU�GHOYLV�DYVODJ�VND�
EHVOXWVIRPXOHULQJ�RFK�PRWLYHULQJ�IUDPJn�KlU��

KOMMUNICERING
+MlOSWH[W��1lU�RFK�KXU�NRPPXQLFHULQJHQ�KDU�IXOOJMRUWV�VDPW�YDG�VRP�KDU�
NRPPXQLFHUDWV��

.UDYHW�Sn�NRPPXQLFHULQJ�HQO�������)/�JlOOHU�QlU�XSSJLIWHU�KlPWDWV�LQ�IUnQ�DQ�
GUD�lQ�GHQ�V|NDQGH�VMlOY��'HQ�V|NDQGH�XQGHUUlWWDV�RP�XWUHGQLQJVPDWHULDOHW�RFK�
KDU�lYHQ�UlWW�DWW�\WWUD�VLJ�|YHU�GHVVD�XSSJLIWHU��*UXQGWDQNHQ�lU�DWW�LQJHQ�VND��
G|PDV�RK|UG��8QGDQWDJ�IUnQ�NRPPXQLFHULQJVSULQFLSHQ�lU�EO�D��RP�GHQ�V|NDQ�
GH�InU�SUHFLV�GHW�KDQ�KRQ�KDU�DQV|NW�RP��

'HW�NDQ�¿QQDV�VNlO�YLG�W�H[��RPIDWWDQGH�XWUHGQLQJDU�HOOHU�YLG�DYVODJ�DWW�NRP�
PXQLFHUD�XWUHGQLQJHQ�PHG�GHQ�HQVNLOGH�I|U�DWW�I|UVlNUD�VLJ�RP�DWW�GH�XSSJLIWHU�
VRP�KDQ�KRQ�OlPQDW�lU�NRUUHNW�XSSIDWWDGH��

sida 4
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Bilaga 5: Intervjuguide 
Syftet är att öka kunskapen om biståndshandläggares erfarenheter vid utredningar av insatsen vård- och 
omsorgsboende för äldre. 
Datum för telefon: Utbildningsbakgrund: 
Namn: Antal år som biståndshandläggare: 
Kön: Antal år på denna arbetsplats:  
Ålder: Antal år i yrket som socionom totalt: 
Telefon: Andra yrkeserfarenheter av betydelse: 

Fråga 1: Hur går processen till vid utredning av bistånd för vård- och omsorgsboenden när du väl fått 
en ansökan från en äldre person? Kan du beskriva den? 
 
Fråga 2: Det har ju skett förändringar vad gäller biståndståndshandläggningen för vård- och 
omsorgsboendeutredningar de senaste åren. Kan du beskriva dem? (instrumentet & köhanteringen) 

• Vad har det lett till? 
• Hur ser du på det? 

 
Fråga 3: Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet. Kan du beskriva det?  

• Vad tycker du om instrumentet på en skala från 1-5? 
(Skala: 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=ok, 4=bra, 5=mycket bra) 

• Om lågt värde, vad fattas? Hur skulle du vilja att det såg ut? 
• Vad tyckte du när bedömnings- och kartläggningsinstrumentet kom? Hur reagerade du då? 

 
Fråga 4: Ärendedragning i gruppen. Kan du beskriva hur en ärendedragning i grupp går till efter att 
du gjort en utredning om vård- och omsorgsboende för en äldre person. Berätta! 

• Om jag säger dilemma, vad säger du då? 
• Exempel när det fungerat, när det inte fungerat? Hur då? 
• Vad menar du när du säger så? 
• Vad leder det till? Vad blir följden av det? 
• Kan du prata för den äldre och dennes behov? 

 
Fråga 5: Delegation. Hur ser du på delegationen när det gäller att beslutet för utredningar om vård- 
och omsorgsboende?  

• Exempel när det fungerat, när det inte fungerat? Hur då? 
• Har/hade du något inflytande över beslutet? Kunde du påverka beslutet? 
• Vad menar du när du säger så? Vad leder det till? Vad blir följden av det? 
• Hur kändes det för dig? Vad tänkte du då? 

 
Fråga 6: Gör du på något annat, eget vis vid ansökan om utredningar av vård- och omsorgsboende? 
Beskriv hur du gör!  

• Finns det några särskilda svårigheter? 
• Hur gick det till? Vad gjorde du då? Vad hände sen? När hände det? 
• På vilket sätt har det här påverkat dig? Hur kändes det för dig? Vad tänkte du då? 

 
Fråga 7: Om du fick önska, vad skulle du vilja ändra på eller förbättra i arbetsprocessen? 
 
 
Fråga 8: Är det något vi har glömt att fråga? Är det något du skulle vilja tillägga? 
 
 
Fråga 9: Avslutning. Om vi skulle behöva kontakta dig efteråt, hur gör vi det?  (Obs! Om informanten 
vill kontakta oss efteråt, lämnar vi våra mobilnummer.) 
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Bilaga 6: Kontaktbrev 
 

Hej! 

Vi heter Anneli Blomqvist och Eva Lindell och vi läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet med inriktning mot äldre på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Just 

nu håller vi på med vår C-uppsats. Den kommer att handla om hur Du som 

biståndshandläggare ser på själva handläggningsprocessen vid utredningar av vård- och 

omsorgsboende hos äldre. 

För att lära oss mer om det här, önskar vi intervjua flera biståndshandläggare i olika stadsdelar. 

Om Du kan tänka Dig att ställa upp för en intervju är Du välkommen att kontakta 

undertecknade så kan vi komma överens om en tid som passar Dig. Vi kan också kontakta 

Dig vid den dag och tidpunkt som Du önskar. 

Väljer Du att ställa upp på en intervju beräknas den ta ca en timme och vi kommer gärna till 

Din arbetsplats. Du har självklart möjlighet att när som helst avbryta Din medverkan. Vi 

kommer att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem, därefter kommer det inspelade 

materialet att raderas när uppsatsen har examinerats. Vi kan inte garantera totalt anonymitet, 

men Du kommer inte namnes i uppsatsen. Det kommer heller inte framkomma vilken stadsdel 

Du arbetar i. 

Om Du har några frågor innan Du bestämmer Dig för att medverka, får Du gärna höra av Dig.  

Tack på förhand! 

 

Eva Lindell    Anneli Blomqvist 
Mob: xxx-xxxxxxx   Mob: xxx-xxxxxxx 


