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SAMMANFATTNING 

Det har skett en hel del förändringar inom äldreomsorgen de senaste åren och valfrihet är ett vanligt 

förekommande begrepp inom äldreomsorgen nu för tiden. Vi har under våren 2008 genomfört en 

enkätstudie av de äldre i Stockholm som handlar om deras kunskap/kännedom om dagens 

äldreomsorg, samt hur den kunskapen/kännedomen påverkar valfriheten. Vi frågade om de känner till 

olika utförare inom både hemtjänst och särskilda äldreboenden, varifrån de har fått de kunskaper de 

har idag och vilken typ av information de fått från socialtjänsten. Vi har även frågat hur de uppfattar 

val och valmöjligheter inom äldreomsorgen. Respondenterna har hämtats från olika servicehus samt 

pensionärsföreningen PRO i Stockholms stad. 

 Syftet har varit att kartlägga kunskapen, beskriva och analysera förutsättningarna för valfrihet inom 

äldreomsorgen samt att undersöka vilka faktorer som kan påverka de äldres kunskaper.  

Det visade sig att de äldres kunskaper var mycket begränsade och det kan påverka att förutsättningarna 

för deras valfrihet kanske inte är så stora trots allt. De äldre uppgav att den främsta informationskällan 

var massmedia och de ansåg att de skulle behöva mer information för att kunna göra aktiva och 

självständiga val. Informationen de fått från socialtjänsten var inte speciellt omfattande och merparten 

av de äldre svarade att det var jobbigt med val inom äldreomsorgen.  

 I vår analys av materialet har vi använt oss av en beslutsteori som heter prospektteori som handlar 

om hur vi människor inte är rationella vid valsituationer med osäker utgång. Vi har beskrivit 

perspektivet ”More is less”, som innebär att även om val i sig själv är något bra kan alltför många 

valmöjligheter resultera i en sämre förutsättning till att göra ett aktivt och självständigt val. Vi belyser 

lagstiftningens roll och biståndshandläggarens arbetsförutsättningar, och hur de kan påverka 

äldreomsorgen på olika sätt. Vi har även belyst vår studie utifrån Tornstams teori om 

gerotranscendens, som beskriver hur de äldre genomgår psykosociala förändringar och träder in i en 

fas då de förbereder sig för döden. Detta kan vara en faktor som bidrar till att påverka deras 

engagemang i samhällsutveckling och politiska förändringar inom äldreomsorgen. Vi har också 

kopplat ihop vår studie med forskning och litteratur som tidigare publicerats inom området. 
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BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

Slagord som valfrihet och den äldres självbestämmande klingar idag högt bland politiker när det gäller 

huruvida de äldre i vårt samhälle skall ges möjlighet till att själva välja utförare ifråga om hemtjänst 

och särskilt äldreboende. Maria Larsson, vår äldre- och folkhälsominister i Sverige, beskrev på 

äldreomsorgsmässan den 25 oktober 2007 i Älvsjö att hennes och regeringens målsättning bl.a. är att 

äldres valfrihet och självbestämmande skall öka. Ministern uttryckte också i sitt tal att valfrihet är en 

viktig del i en värdig äldreomsorg och att ökad valfrihet också ger ökad trygghet och tilltro till 

äldreomsorgen. Hon fortsatte med att säga att valfriheten handlar om rätten att välja vem som skall ge 

vård och omsorg men också om att kunna välja bort det som inte fungerar när man inte är nöjd. Talet 

är utlagt i sin helhet på regeringens hemsida (Regeringen, 080219)  

 Enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 3 § 4 har socialtjänsten informationsskyldighet. Socialnämnden 

skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin 

hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan, organisationer 

och föreningar (SFS 2001:453). Enligt Stockholm stads riktlinjer för handläggning av ärenden enligt 

SoL inom äldreomsorgen skall äldre och deras anhöriga/närstående enkelt kunna få information om 

vilket stöd och vilken hjälp som finns att tillgå. Dessutom står det i riktlinjerna att genom uppsökande 

verksamhet kan äldre som inte har kontakt med äldreomsorgen få information om dess verksamheter. 

Ansvaret för den uppsökande verksamheten åligger respektive stadsdelsnämnd (Stockholm stad, 

080219).  

 Redan idag ges de äldre möjlighet till egna val genom kundvalsmodellen vilket innebär att de själva 

kan välja utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Under 2008 utökas dessutom valfriheten i 

Stockholm stad då kommunfullmäktige beslutat att införa valfrihet även inom vård och 

omsorgsboenden för äldre (a.a.). De äldre skall alltså kunna välja vilket företag som driver boendet 

och vilken plats de skall bo på. Vi tror att utsträckningen av de äldres valfrihet grundar sig på vilken 

kännedom de har om olika utförare och vilka boendeformer som finns samt att den kännedomen 

grundar sig i hur mycket och vilken information de har fått. Det är för tidigt att granska 2008 års 

utökade valfrihet inom äldreomsorgen angående särskilda äldreboenden. Det allmänna förhållandet 

mellan kunskap/kännedom och valfrihet hos de äldre kan dock undersökas eftersom de redan nu får 

välja hemtjänstutförare. De äldre ställs också i likhet med andra inför andra valsituationer som 

förutsätter kännedom/kunskap, t.ex. ifråga om sjukvård, telebolag, elbolag och pensionsbolag. 

 Valfrihet verkar vara ett ord som är på modet nu, och vi är därför nyfikna på vilka förutsättningarna 

är för de äldre att göra aktiva och självständiga val. Det är också intressant att granska vilka faktorer 

som påverkar de äldres kunskap om äldreomsorgen, samt undersöka vilken roll socialtjänsten har när 

det gäller upplysning och information inom äldreomsorgen. Genom att granska förutsättningarna för 

valfrihet i dagsläget hoppas vi som uppsatsskrivare kunna skapa oss en bild av vad man bör lägga 

tonvikten vid under utvecklandet av den utökade valfriheten inom äldreomsorgen som vi står inför. 
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DEFINITIONER 

Med äldre avser vi, författare till denna uppsats, människor från 65 år och uppåt och när vi skriver om 

socialtjänsten syftar vi på den kommunala äldreomsorgen och dess biståndshandläggare. Ordinärt 

boende är det egna boendet som man bor i och som ej är biståndsbedömt d.v.s. hyreslägenhet, 

bostadsrätt, villa eller motsvarande. Med särskilda äldreboenden avser vi boenden för äldre som 

beviljats genom biståndsbeslut av socialtjänsten.  

 Vi har övervägt två olika begrepp för att beskriva den integrerade kunskapen och kännedomen som 

de äldre har om olika alternativ och företeelser inom äldreomsorgen. Det ena är begreppet kunskap, ett 

ord som anger ett ”enskilt medvetenhetsinnehåll vilket innebär ett vetande om något, d.v.s. summan av 

vad man vet om något på ett eller flera olika erfarenhetsområden. Det kan vara (systematiskt och 

omfångsrikt) vetande som inhämtats genom studier” (Svenska Akademiens ordbok, 080303).  

 Det andra ordet; kännedom, bär med sig betydelsen av att också ha integrerat kunskapen: ”att 

känna till något, att sitta inne med kunskaper i fråga om något” (a.a.). Ordet kännedom upplever vi 

författare mer passande då det förutsätter att kunskapen verkligen är integrerad och därmed kan bli 

relevant som förutsättning för valfrihet. Samtidigt kan inte ordet kunskap utelämnas då en ytlig 

kännedom om något kan vara en dålig förutsättning för valfrihet. Våra enkätfrågor behandlar dessutom 

båda aspekterna. Vi har därför medvetet valt att ställa upp de båda begreppen kunskap/kännedom 

tillsammans i vårt arbete och när vi använder ett av dem menar vi båda ordens innebörd. 

 Ordet utförare syftar på de företag eller organisationer som utför den faktiska insatsen som äldre 

kan beviljas genom biståndsbeslut. 



 7

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva och analysera förutsättningarna för valfrihet inom dagens äldreomsorg samt 

undersöka vilka faktorer som påverkar valsituationer och de äldres kunskap/kännedom om olika 

boendeformer som beviljas genom socialtjänsten. Vi vill också undersöka vilken kännedom de äldre 

har om olika utförare för både särskilda äldreboenden och hemtjänst, samt undersöka vilken 

information de får från socialtjänsten för att kunna göra aktiva och självständiga val. 

För att uppfylla syftet med studien kommer följande frågeställningar att användas: 

 

� Vilken kännedom/kunskap har de äldre om olika boendeformer och om hemtjänsten samt dess 

utförare? 

� Varifrån har de äldre inhämtat sin kännedom/kunskap om olika boendeformer och hemtjänst 

samt dess utförare? 

� Vilken information har de äldre fått från socialtjänsten? 

� Hur uppfattar de äldre val och valmöjligheterna inom äldreomsorgen? 

 

DISPOSITION 

Vår studie följer det traditionella upplägget för vetenskapliga uppsatser, som Backman benämner 

lineär disposition (Backman, 1998, s. 61), med introduktion, problem (frågeställning), metod, resultat 

och diskussion. Efter metoddelen har vi valt att tydliggöra vilka ramar som gäller inom 

äldreomsorgen, med fokus på biståndshandläggarens arbete. Vi går igenom några grundläggande drag 

inom äldreomsorgen, rättssäkerheten, lagstiftningen samt utrednings och handläggningsprocessen. 

Därefter går vi igenom forskning och litteratur och fördjupar oss i några aktuella företeelser inom 

dagens äldreomsorg, såsom kundvalsmodellen.  

 Fyra teoretiska avsnitt presenteras därefter, varav de tre första problematiserar kunskap och 

valfrihet. Den sista tar upp en teori om det psykosociala åldrandet. Resultatet av vår studie presenteras 

tillsammans med olika belysande figurer, tabeller och diagram. Därefter följer analys och diskussion, 

då vi bearbetar resultatet och ställer det i relation till de teorier och perspektiv vi tidigare presenterat. 

Analysen innehåller inslag av både micro- och macroperspektiv, kunskapsteoretiska och juridiska 

aspekter, samt interaktionistiska resonemang om biståndshandläggares möten med äldre.  
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METOD 

Kvantitativ metod 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån ett kvalitativt perspektiv men med en kvantitativ metod. 

Det är viktigt att inte sammanblanda perspektiv och metod (Backman, 1998, s. 31). Vår undersökning 

är huvudsakligen kvantitativ, men då vi också har ett visst resonemang om att information, kännedom 

och valfrihet kan hänga samman, och att äldres möjlighet till att göra aktiva val kan baseras på vilken 

information de fått, anser vi att det finns ett kvalitativt perspektiv med. Vår avsikt är att genomföra en 

enkätundersökning för att insamla kvantitativa data som besvarar frågor om mängd s.k. kvantifiering 

(Ejvegård, 1996, s. 34). Vi vill kvantifiera frågor av typen: Hur många av de äldre kan åtskilja de 

olika boendeformerna? Hur många har fått sin kunskap från anhöriga? Hur många har särskilda 

önskemål om utförare? o.s.v. Vi använder oss således av kvantitativ metod och ämnar presentera 

numeriska värden i form av diagram och tabeller (Andersen, 1994, s. 70) för att få fram statistik över 

de äldres kännedom om detta. Vi efterfrågar mätbar mängddata (hårddata), i vårt fall de äldres 

kännedom och frågar inte efter ingående beskrivningar av upplevelser, kvalité eller 

levnadsbeskrivningar d.v.s. mjukdata (Neuman, 2003, s. 139). Den kvantitativa metoden passar bra 

därför att vi vill få fram kvantifierbara och mätbara svar (Eliasson, 2006, s. 30). Den bästa forskningen 

är oftast den som innehåller både kvantitativ och kvalitativ metod enligt Neuman (2003, s. 16) men 

med tanke på att detta är en c-uppsats med relativt begränsat tidsutrymme har vi valt en metod.  

 Vi författare till denna uppsats ville också lära oss arbeta med kvantitativ metod då vi redan 

inskaffat oss kännedom om kvalitativ metod genom arbetet med vår B-uppsats. Vi var angelägna om  

lära oss en till forskningsmetod. Vi upplever att vi inte har fått någon egentlig undervisning i hur en 

kvantitativ undersökning genomförs och hur man arbetar med statistik. Annika Eliasson beskriver hur 

viktigt det är inte minst ur en demokratisk synvinkel att ha kännedom/kunskap om kvantitativa 

metoder så att en kritisk granskning kan göras av dess resultat. Hon skriver också att utan 

yrkeskunniga människor som kan stå för en kritisk granskning finns det risk för att beslut tas på ett 

alltför bräckligt underlag (Eliasson, 2006, s. 5).  

 För att få en någorlunda övergripande bild av kunskapen hos äldre tycker vi att den lämpligaste 

metoden verkar vara att använda en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning. Uppsatsen 

har en induktiv ansats; vi ämnar dra slutsatser utifrån det empiriska material vi får fram (Neuman, 

2003, s. 51; Thuren, 2000, s. 19). Vi nalkades forskningsobjektet förutsättningslöst. Vår ansats är 

induktiv, men vi hämtar idéer både från ett induktivt och deduktivt perspektiv. Det insamlade 

materialet belyses också från olika teoretiska perspektiv.  

 Undersökningen har också ett inslag av komparation (Ejvegård, 1996, s. 39). Vi ämnar jämföra 

svaren mellan den grupp äldre som idag bor på ett boende som är biståndsbedömt (närmare bestämt 

servicehus) med de äldre som bor i ordinärt boende. Vi har också insamlat andra variabler som är 

användbara när man arbetar med statistiskt material såsom t.ex. ålder, hälsotillstånd, tillgång till 
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anhöriga, kontakt med socialtjänst och utbildningsnivå. Den insamlade informationen kan sedan 

bearbetas och gestaltas i form av spridning, samband, frekvenser, procent, proportioner, tabeller och 

dylikt (Kylén, 2004, s. 185). Variablerna har vi ställt gentemot olika kunskapsfrågor i enkäten för 

utröna om det finns några mönster och samband (korstabulering). Vi väljer att endast redovisa de 

enskilda mönster och samband som är markanta, tillför betydelsefull information och är värda att 

uppmärksamma i vårt arbete.  

 
Urval och begränsningar 

Med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar är det äldre människor som är vårt första urval. På 

grund av ekonomiska och tidsmässiga ramar har vi valt att använda oss av s.k. ”tillgänglig grupp” 

(Patel & Davidsson, 1994, s. 47), det innebär i vårt fall att vi valt att undersöka: 

 

• Äldre som har blivit beviljade särskilt äldreboende  

• Äldre som fortfarande bor i ordinärt boende. 

 

De äldre i den förstnämnda gruppen har gjort någon form av ansökan om särskilt äldreboende och har 

följaktligen varit i kontakt med socialtjänsten. De äldre i den andra gruppen knöt vi kontakt med 

genom olika pensionärsföreningar, och en del av dem har haft kontakt med socialtjänsten i samband 

med att de beviljades hemhjälp. I detta fall består de äldre i dessa två grupper av personer som har 

varit positiva till att medverka i vår undersökning och de bildar vår ”tillgängliga grupp”. 

Målsättningen var att samla in 50 enkäter från vardera gruppen och få någorlunda jämn spridning 

ifråga om ålder och kön. Den jämna spridningen av kön lyckades vi inte med då tre fjärdedelar av 

respondenterna är kvinnor. Däremot lyckades vi med vår målsättning ifråga om antalet respondenter 

och deras åldersspridning. Det är totalt 220 respondenter som har fyllt i enkäterna, och spridningen på 

ålder var god.  

 
Enkätundersökning 

Vår enkät består till största delen av frågor med fasta svarsalternativ, men den innehåller även några 

frågor där den äldre svarar med egna ord, s.k. öppna frågor (se bilaga). Vid de fasta svarsalternativen 

använde vi oss av en hög grad av standardisering och en hög grad av strukturering. Det innebär att vi 

ställer alla frågor i samma ordning till alla som besvarat enkäten samt att det anger svarsutrymmet för 

respondenten (Patel & Davidsson, 1994, s. 61-62). Vi har försökt att arbeta systematiskt och vi har 

konstruerat våra enkätfrågor så att de skall täcka in vårt syfte och våra frågeställningar. Det gäller rena 

kunskapsfrågor, värderingsfrågor, socialtjänstfrågor och källor till kunskap. Genom att frågorna i 

enkäten till största delen består av givna svarsalternativ (kryssrutor) blir de lättare att besvara och 

bearbeta. Vi är medvetna om att det samtidigt finns vissa nackdelar med färdiga svarsalternativ, t.ex. 

risken att respondenterna fyller i svaren hastigt och ogenomtänkt (Kylén, 2001, s. 71). Vi har varierat 
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de fasta svarsalternativen då det annars är risk att respondenterna fastnar i ett visst svarsmönster (Patel 

& Davidsson, 1994, s. 66). Vi har också medvetet låtit bli att ha ett mittenalternativ på vissa frågor 

p.g.a. att det finns en tendens för många människor att välja mittalternativ, den s.k. centraltendensen 

(a.a. s. 68). På detta sätt försöker vi ”tvinga” respondenterna att tydligare ta ställning i vissa frågor.  

 I enkäten har vi använt oss av Ariel som teckensnitt och 14 i teckenstorlek för att texten skulle vara 

tillräckligt stor och tydlig för våra respondenter. Det var uppskattat bland våra respondenter då de gav 

oss respons på att de såg tydligt vad det stod. De fåtal äldre på servicehus som hade svårt att se själva 

(de med grövre synskador samt de som glömt sina glasögon) fick hjälp av personalen och av oss 

författare med att läsa och fylla i enkäterna. Vi har försökt att inte konstruera frågorna på ett ledande 

sätt utan strävat efter att formulera dem så neutrala som möjligt. Det kan annars finnas en risk att vi 

styr respondenterna till att instämma i det som antyds i frågorna (Ejlertsson, 2005, s. 56). Innan vi 

tryckte upp våra enkäter lät vi våra pensionerade föräldrar och några äldre vänner fylla i enkäten och 

bad dem tycka till och vara kritiska för att få en mer nyanserad bild av själva enkäten. Detta sätt att 

pröva enkäten benämns pilotstudie och rekommenderas av Ejlertsson (2005, s. 35). 

 
Genomförande, bearbetning och analys  

Genomförande 

För att få tag på respondenter vände vi oss till PRO, pensionärernas riksförbund, samt till olika 

servicehus i Stockholm stad. Vi fick information om PRO i Stockholm Län via deras hemsida. Där 

stod de olika föreningarna listade kommunvis och stadsdelsvis och vi har vänt oss till föreningarna i 

Stockholms kommun. De är där indelade efter bokstavsordning och vi började helt enkelt från 

bokstaven A och gick sen vidare med B osv. Vi ringde till kontaktpersoner eller ordföranden och 

frågade om vi kunde få komma på ett av deras möten och informera om vår undersökning, söka 

frivilliga respondenter samt dela ut enkäten. Detta var inte helt lätt då en del kontaktpersoner inte 

trodde att medlemmarna skulle vara intresserade, samt att kontaktpersonerna själva uppgav sig vara 

rätt upptagna just nu och nog inte kunde vara behjälplig med detta. Men vi fortsatte och gick igenom 

alla föreningar från A-Ö och slutligen hade vi fått tillräckligt med respondenter. Denna urvalsprocess 

gjordes utifrån att vi trodde att det var det bästa sättet att få kontakt med så många äldre som möjligt 

samt att vi här visste att vi personligen på plats skulle få en chans att själva informera om vår 

undersökning vilket vi såg som en klar fördel. Detta med tanke på ett etiskt forskningsperspektiv så att 

vi tydligt kunde informera om att det var helt frivilligt att delta och ingenting som varken föreningen 

eller vi författare förväntade oss av medlemmarna. En annan fördel vi såg var att vi trodde oss kunna 

öka svarsfrekvensen genom att själva vara på plats vid både informationstillfället och ifyllandet. Det 

gjorde också att vi fanns till hands om det hade varit några frågor från respondenterna. Detta 

förfarande benämns i metodlitteratur som ”enkät under ledning” (Patel & Davidsson 1994, s. 60).  

 För att få tag på äldre som redan bodde på ett särskilt äldreboende gjorde vi på motsvarande sätt 
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genom att studera Stockholms stads hemsida där vi gick igenom alla stadsdelarna och deras särskilda 

äldreboenden. Vi valde att i första hand koncentrera oss på servicehus då det är den boendeform inom 

särskilda äldreboenden som de äldre kan bo på om de inte är alltför sjuka. Vi har av naturliga skäl valt 

bort äldre som bor på sjukhem eller gruppboende för dementa m.m. då det är svårt att veta hur det är 

med svarskapaciteten hos dessa grupper av äldre. Vi började i bokstavsordning även här och gick 

igenom alfabetet tills vi fick tag på tillräckligt många respondenter för att genomföra vår 

undersökning. Helst hade vi haft ännu fler respondenter med men vi var tvungna att begränsa oss 

p.g.a. tidsaspekten. Vi ville även i denna grupp av äldre människor själva vara på plats och informera 

om vår undersökning samt finnas till hands vid själva ifyllandet av enkäten. Vi bestämde en 

gemensam träff med alla de respondenter som bodde på samma servicehus då vi informerade noggrant 

muntligen för att få med alla etiska forskningsprinciper, samt genomföra själva enkätundersökningen. 

 

Litteratur och forskning 

 Vad det gäller sökning efter litteratur och forskning har vi främst utgått från två ämneskategorier 

som belyser vårt uppsatsämne: 

 

� Litteratur och forskning som handlar om äldreomsorgens förutsättningar och arbetssätt. 

� Litteratur och forskning som tar upp relationen mellan information, kunskap och valfrihet. 

 

I den första kategorin finns det mycket litteratur och forskning. Vi sökte i databasen LIBRIS, EBSCO 

och gick igenom de rapporter och avhandlingar som finns tillhanda på det nätbaserade 

forskningsbiblioteket hos Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) samt material som 

tillhandahålls av Äldreforskningens Hus (ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Äldrecentrum och 

Aging Research Center). Sökord som har använts är biståndsbedöm*, äldreomsorg*, 

utredningsprocess*, biståndshandlägg*, handlägg* äldre*, socialtjänst*, elder*, social*, boende och 

äldre*, äldreboende*, behov*, myndighet*, upplevelse*, kontakt* samt perspektiv. Vi har också 

använt oss av lagtexter, lagkommentarer och Stockholms stads riktlinjer för biståndsbedömning inom 

äldreomsorgen. Vi har även sökt bland Socialstyrelsens publikationer och kommunernas FoU-

publikationer. Då äldreomsorgen har en mycket central plats i den nordiska välfärdsmodellen har vi 

tagit del av den forskning som gjorts i Norden och det har vi gjort genom att leta efter material på 

nordiska rådets hemsida. De nordiska länderna har många samarbetsområden och forskning är ett av 

dem. Där hittade vi bl.a. en kunskapsöversikt som Marta Szebehely är redaktör för som heter 

äldreomsorgsforskning i Norden, Tema Nord 2005:508. Vi har även använt källhänvisningar i litteratur 

vi funnit och via den vägen fått fram ytterligare bra litteratur. Material utifrån den här kategorin 

presenteras i kapitlen En bakgrund: biståndshandläggarens arbete samt Forskning och litteratur. 

 I den andra kategorin har det varit svårt att få relevanta och avgränsade sökträffar. Sökningar på 
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databasen LIBRIS ger hundratals med träffar på sökorden kunskap*, information*, kännedom och 

valfrihet*. Enstaka artiklar berör ämnet. Vi använde även orden val, frihet, freedom, choice, 

psychology choice och efter idogt letande fann vi Schwartz intressanta resonemang om ”More is less”, 

som handlar om angående val och hur det kan påverka oss människor. Utifrån hans bok The paradox 

of Choice (2005) har vi kommit i kontakt med ”prospect theory”, Kahneman och Tverskys arbete när 

det gäller hur vi människor resonerar och gör i valsituationer med osäker utgång. Via en del av deras 

artiklar som gått att hitta i amerikanska tidskrifter såsom Science, Econometrica, American 

Psychologist har vi tagit del av mycket värdefull forskning som vi kan anknyta till resultatet av vår 

egen undersökning. En hemsida som vi har använt för att få tag på dessa artiklar har varit Advancing 

Science Serving Society (AAAS). Där ligger abstract för varje artikel utlagd och sen kan man köpa de 

granskade artiklarna man är intresserad av. För att nalkas de äldres perspektiv och förutsättningar har 

vi också valt att beskriva en specifik teori om det psykosociala åldrandet, nämligen Tornstams teori 

gerotranscendens. De ovan nämnda teorierna och perspektiven presenteras i kapitlet Teoretiska 

perspektiv.  

Bearbetning 

Enligt Jan Byström (2003, s. 41-42) är det oerhört viktigt att val av bearbetningsmetod är med tidigt i 

planläggningen. För vår del blev det lite ”learning by doing” då vi inte har arbetat med ett 

statistikprogram tidigare. Dock hade kanske vissa frågor sett lite annorlunda ut om vi redan från början 

hade känt till hur man sedan kunde bearbeta dem. Vi har matat in alla data från våra enkäter i 

programmet SPSS och vi har arbetat med tre olika skalnivåer; nominalskalor, ordinalskalor samt 

kvotskalor. Vi har tittat på vilka av frågorna som bäst lämpar sig för att redovisa i tabellformat för att 

delge resultatet och vi har gjort en blandning av tabell och diagram. 

 

Analys 

Vi har använt oss av statistikprogrammet SPSS för att behandla och analysera vårt material. Efter att 

ha matat in alla data gjorde vi en preliminär analys för att bedöma hur vi skulle gå vidare med vårt 

material. Vi ställde oss frågan hur vi bäst skulle redovisa svaren för att uppfylla vårt syfte och hur vi 

skulle göra jämförelser mellan de variabler vi hade. Vi har presenterat resultatet genom 

frekvenstabeller (Byström, 2003, s. 64-67) och korstabeller (Eliasson, 2006, s. 104) samt diagram. Vi 

har analyserat de data vi fått in för att söka efter mönster och samband. Vi har i analysen kopplat ihop 

resultatet från vår studie med de olika teorier vi redovisar. Vi har flera teorier som vi har använt oss av 

i analysen då vår uppfattning är att ett ensamt perspektiv inte täcker hur förutsättningarna kan se ut för 

valfrihet inom äldreomsorgen. Det kan bero på många olika faktorer. De faktorer vi har valt att ta upp 

täcker ändå inte helt men det kanske kan locka till att fler uppsatser skrivs om detta ämne.  
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Etiska överväganden 

Det etiska perspektivet är mycket viktigt att ha med i all form av forskning som skydd för människan 

men också som hjälp för forskaren. Därför finns lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS: 2003:460). Syftet med denna lag är att skydda den enskilda människan men även 

respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning av 

forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också 

bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Med forskning avses i denna lag vetenskaplig 

forskning samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund vilket vi får räkna oss till i detta sammanhang. 

Vilka är det då som omfattas av denna lag? Dess tillämpningsområde framgår bl.a. av § 3 där det står 

att tillämpningen av denna lag innefattar behandlingen av: 

• känsliga personuppgifter enligt § 13 i personuppgiftslagen (i vilken det står att det är förbjudet 

att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv) (SFS 1998:204).  

• personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt § 21 i personuppgiftslagen, om 

forskningspersonen inte har lämnat sitt yttryckliga samtycke till behandlingen 

Då vår studie inte omfattas av denna lag behöver vi inte etikprövas inför en nämnd men vi väljer ändå 

att beakta § 16, 17 och 19 i denna lag som handlar om information, samtycke och återtagande av 

samtycke (SFS 2003:460). Information och samtycke är också något som vetenskapsrådet anger som 

viktiga krav. Det finns fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet använder sig av och som 

skapades på sin tid av det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 

080220): 

• Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vi hade ett informationsmöte med respondenterna då 

vi uppgav syftet med vår studie samt upplyste om att deltagandet är helt frivilligt. Detta var vi 

extra noga med att säga eftersom vi inte personligen hade tagit den första kontakten. Vi 

informerade också om hur vi skulle genomföra studien, genom en enkätundersökning samt 

hur, var och vad materialet skulle användas till. 

• Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. När vi informerade om att medverkan i undersökningen är helt frivillig 

upplyste vi också om vi behövde deras samtycke om deltagande. Vi informerade om att de 

även kunde återta sitt samtycke om de skulle ändra sig. Detta blir i praktiken bara vid själva 

ifyllandet av enkäten om någon bestämmer sig för att inte fullfölja då det inte är möjligt att 

avbryta sin medverkan efter att enkäterna redan har samlats in eftersom de är anonyma och vi 
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inte vet vem som har fyllt i vilken enkät. Detta har vi också pratat om vid informationstillfället 

och vi som författare har tagit själva inlämnandet av enkäten som ett samtycke.        

• Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi har informerat om att i vår 

enkätundersökning är alla deltagare anonyma eftersom ingen skall skriva på sitt namn och då 

enkäterna inte heller är märkta på något sätt. Vi kommer inte heller att redovisa vilket 

äldreboende eller vilket PRO som har bidragit med respondenter vilket ytterligare garanterar 

anonymiteten.     

• Nyttjandekravet som innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. Vi har informerat respondenterna om att uppgifterna som de 

har bidragit med genom att fylla i enkäterna inte kommer att användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Genom att ha tagit hänsyn till dessa aspekter anser vi oss ha följt de fyra forskningsetiska principerna 

samt beaktat lagen om etikprövning av forskning som avser människor. 

 
Validitet och reliabilitet 

Validitet kan beskrivas som ”giltighet”. Forskaren måste fråga sig: Kan undersökningen betraktas som 

giltig? Undersöker jag precis det som jag hävdar att jag vill undersöka? Validitet kan delas upp i intern 

och extern validitet, där det förra handlar om huruvida undersökningen är hållbar och giltigt inom sig 

själv och oberoende av den yttre verkligheten, och där det senare åsyftar dess validitet i förhållande i 

relation till den yttre verkligheten (Andersen, 1994, s. 92). Reliabilitet kan översättas som 

”pålitlighet”. Forskaren frågar sig: Kan resultatet betraktas som pålitligt? Blir resultatet detsamma om 

man mäter det på olika sätt? (a.a. s. 91). 

 Alla respondenter som vi fått tag på via PRO är ju med i en förening och det innebär, grovt sett, att 

de tillhör gruppen föreningsmänniskor. Vi kan då ställa oss frågan om äldre föreningsmänniskor är en 

representativ grupp för alla äldre människor. Det tror vi inte då vår förutfattade mening är att de som är 

medlemmar i en förening ofta är rätt aktiva personer och det kan i detta fall ha påverkat resultatet och 

bidrar till problem med generaliserbarheten. Vi fick dock ändå acceptera att detta var det bästa sättet 

att få tag på så pass många respondenter som vi behövde och hoppas att de respondenter vi har fått tag 

på via de särskilda äldreboendena skall göra att urvalet blir mer representativt. Vi är också medvetna 

att vi rört oss kring en storstad vid valet av respondenter och urvalet representerar inte hela landet. 

Enligt författarna till boken Statistisk verktygslåda (Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 105) 

tvingas vi acceptera en viss precisionsförlust eller statistisk felmarginal i våra undersökningar då 

urvalet är en kompromiss.  

 Hur ser det ut med säkerheten i vår studie, validiteten? Har våra frågor mätt det vi avsåg att mäta? 

Och reliabiliteten, skulle upprepade undersökningar ge samma resultat? Validiteten kan vara låg vid 
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vissa genomförda enkäter då respondenterna kan ta reda på det rätta svaret (Ejlertsson, 2005, s. 60). Vi 

anser att validiteten är hög i vår studie i det avseendet eftersom vi varit med under ifyllandet av 

enkäterna och vet att respondenterna inte har haft möjlighet att ta reda på det rätta svaren. Däremot 

hade det kanske varit bättre om vi hade lagt kunskapsfrågorna - som har störst anknytning till vårt 

syfte - direkt efter inledningsfrågorna eftersom vår enkät innehåller rätt många frågor. Vi märkte att 

orken tog slut för en del äldre när de kommit till sida fyra, speciellt de som bodde på servicehus och 

det kan påverka både reliabiliteten och validiteten. Risken är att respondenterna inte har svarat lika 

noggrant på de resterande frågorna. Nu var det dock rätt små grupper på servicehusen och både vi 

författare och personal hjälpte till vid ifyllandet och uppmuntrade till att de noga fyllde i alla frågor. På 

de flesta servicehusen serverades kaffe och fika samtidigt och det gjorde att atmosfären var avspänd 

och inte stressande. Tidspress kan däremot ha påverkat några av de respondenterna som var med i 

PRO. Respondenterna tog olika lång tid på sig att fylla i enkäterna beroende på deras svarsförmåga 

och de som blev kvar sist kunde kanske känna att vi väntade på dem och det kan ha påverkat hur 

noggrant de fyllde i svaren. Det skulle i så fall också påverka både reliabiliteten och validiteten. Vi har 

på många av frågorna använt svarsalternativet ”vet ej”, men inte på alla kunskapsfrågor och det kanske 

var en miss från vår sida då vi märker att vi fått ett större internt bortfall på de frågorna där det inte 

fanns ett ”vet ej” alternativ. Ejlertsson menar att det ofta kan vara motiverat med ett ”vet ej” svar ifall 

att respondenterna inte anser sig ha tillräckligt med kunskap att svara på en fråga med ett ja eller nej 

(a.a. s. 76). 

 Det interna bortfallet kan bli större vid s.k. matrisfrågor (a.a. s. 83). Fråga 23 i vår enkät utgjordes 

av sådana matrisfrågor, och det visade sig också att det var en av de frågorna som hade det största 

interna bortfallet tillsammans med fråga 22. Detta kan ytterligare ha påverkat validiteten.  

 När vi hade matat in alla data i SPSS kontrollerade vi att inga data hade kodats fel genom att följa 

en instruktion i boken SPSS – en introduktion till basmodulen (Aronsson, 1994, s. 114). På så sätt 

korrigerades fel och det interna bortfallet motverkades. När det gäller bortfall har vi inga externa 

bortfall då enkäterna insamlades på plats och fylldes i av frivilliga. Däremot har vi interna bortfall på 

en del frågor genom att alla inte har svarat på alla frågor och det påverkar ju också validiteten och 

reliabiliteten. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i en undersökning handlar om hur stora slutsatser man kan dra. Frågan som bör 

ställas är om resultatet kan anses vara allmängiltigt (Dannefjord, 1999, s. 23). Steinar Kvale beskriver 

utifrån Robert Stake tre olika former av generaliserbarhet: den naturalistiska generaliseringen, den 

statistiska generaliseringen och den analytiska generaliseringen. Den naturalistiska grundar sig på den 

personliga erfarenheten. Den utvecklas ur tyst kunskap om hur tingen förhåller sig, och leder till 

förväntningar snarare än formella förutsägelser. Den statistiska är formell till sin karaktär. Den grundar 

sig på slumpmässigt utvalda undersökningsobjekt, och resultatet kvantifieras. Många gånger väljs 



 16

undersökningsobjekten eller respondenterna efter typiskhet, otypiskhet eller tillgänglighet. Den 

analytiska generaliseringen innebär en väl överlagd bedömning om i vilken utsträckning resultaten 

från en undersökning kan ge vägledning för vad som gäller i andra situationer (Kvale, 1997, s. 210). 

Generaliseringen kan göras antingen av forskaren, eller av läsaren. Det vanligaste är att forskaren själv 

framställer generaliseringen, men forskaren kan också låta läsaren stå för generaliseringen. I båda 

fallen är det viktigt att forskaren tillhandahåller tillräckligt med belägg för en generalisering (a.a. s. 

211).  

 För vår del har den statistiska generaliseringen varit aktuell, då vår strävan har varit att kvantifiera. 

Vår strävan har varit att inom ramen för en C-uppsats göra en undersökning med så stor 

generaliserbarhet som möjligt. Men ramen för arbetet (omfånget, tiden m.m.) innebär en stor 

inskränkning. Att få tag på tillräckligt många respondenter för att kunna generalisera är komplicerat 

inom vår tidsram. Vi lyckades dock få något fler respondenter än vi hade förväntat oss. Utifrån våra 

givna förutsättningar är vi således nöjda, men vi är väl medvetna om att vi inte bör dra för stora 

allmängiltiga slutsatser av resultatet.  

 Våra frågeställningar handlar bl.a. om äldres kunskap och kännedom om äldreomsorgen i 

Stockholms stad. Kan vi då säga att vi fått in tillräckligt med information för att kunna dra några 

slutsatser? Vi tror att vi kan göra det till en viss del, men även om vi hade haft tio gånger så många 

respondenter blir det en viss inskränkning i generaliserbarheten genom att det är två specifika grupper 

som vi har undersökt: äldre som bor på servicehus och äldre som är aktiva i pensionärsföreningar. Ta 

deras syn på valfriheten t.ex. De äldre som är engagerade i föreningsliv kan ha utvecklat kollektiva 

åsikter om valfriheten i den grupp de befinner sig i. De utgör en specifik grupp äldre, nämligen sådana 

som förmodligen är relativt mobila och sociala, och som har ett visst engagemang och ett intresse för 

äldrefrågor. Andra äldre, som är mer ensamma, mest vistas i sina hem och inte är intresserade av 

föreningsliv eller samhällsfrågor kanske skulle svara annorlunda på våra frågor.  

 Det är också möjligt att vårt val av pensionärsförening (PRO) i viss mån avspeglar en politisk 

åskådning, och att äldre från pensionärsförening SPF hade svarat lite annorlunda när det gäller frågor 

om valfrihet. Vi vet dock inte om det förhåller sig på det viset. Båda föreningarna är politisk obundna, 

men de har olika historiska och politiska rötter.  

 Likaså utgör de äldre på servicehus en specifik grupp. De flesta av dem har haft kontakt med 

socialtjänsten och har relativt stort behov av hemtjänstinsatser. Deras svar kan skilja sig från andra 

äldre med andra erfarenheter och annat hälsotillstånd.  

 Att vi valde dessa två grupper hörde samtidigt ihop med generaliserbarheten. Vi ville inte endast 

använda oss av en enda grupp, t.ex. de som bor på servicehus, för då hade vi mest fått svar från äldre 

som varit i kontakt med socialtjänsten och som har större hjälpbehov. Vi hade förstås kunnat välja att 

söka samla in slumpmässigt utvalda äldre, men då vi eftersträvade att finna så många respondenter 

som möjligt inom så kort tid som möjligt, verkade det rimligt att välja sådana platser där det finns 

många äldre samlade, och där hälsotillståndet inte är alltför dåligt.  
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 För ökad generaliserbarhet bör bl.a. antalet observationer vara stort och de skall upprepas under en 

lång rad olika förhållanden. I princip skulle man kunna säga att ju mer vetenskaplig en undersökning 

är, desto försiktigare är forskarna med att hävda att de sitter inne med fakta. Inga förhastade slutsatser 

dras i ett gott induktivt resonemang (Chalmers, 2003, s. 56). Inte heller vi drar alltför stora slutsatser 

av vår undersökning.  

 

Metodproblem 

Att vi valde en kvantitativ studie har varit en utmaning. Kvantitativa studier inom socialt arbete tycks 

vara ovanligare, i alla fall om man tittar på vad som har skrivits tidigare på vår skola. Även om 

kursansvarig har uppmuntrat oss att pröva på andra metoder än intervjubaserade kvalitativa metoder 

har skolan gett minimal eller obefintlig undervisning i ämnet. Vi har därför varit hänvisade till 

litteratur och handledning, men mycket är helt nytt för oss. Statistikprogrammet SPSS verkar vara ett 

mycket intressant och spännande redskap som man kan göra mycket med, men det skulle ta alldeles 

för lång tid ifall vi skulle lära oss programmet mer grundligt. Vi har därför valt att lägga oss på en 

basal nivå i vårt arbete. Vi har inte försökt oss på mer komplexa matematiska beräkningar, utan hållit 

oss till grunderna. Det i sig själv kan vara ett problem vid valet av metod.  

 Ytterligare ett metodproblem är att de sista frågorna i enkäten är värderingsfrågor, där 

respondenten får värdera, gradera, bedöma och uttrycka sina åsikter. Vi funderar i efterhand på hur 

pass mycket information man egentligen kan få ut av enkla och korta värderingsfrågor i en studie av 

det här slaget, då vi inte vet hur de tänkt eller associerat utifrån de frågor vi ställt. Om 

värderingsfrågorna hade ställts i en intervju istället hade vi haft mer utrymme att definiera begreppen, 

ställa följdfrågor, förvissa oss om att respondenten uppfattat frågan rätt etc. Detta påverkar 

reliabiliteten, men det är samtidigt en fråga om metodval och metodproblem. I vilket fall som helst har 

inte värderingsfrågorna varit bortkastade, utan de har bekräftat vad vi anat utifrån de övriga svaren och 

de har gett oss en liten inblick i hur de äldre ser på valsituationer och valfriheten inom dagens 

äldreomsorg. 

 Det har gått bra att finna respondenter, men det har förutsatt att vi själva ligger på väldigt mycket, 

är uthålliga, ringer runt till så många ställen som möjligt, och inte begränsar oss till att endast försöka 

på några enstaka platser. Det fördelaktiga med att arbeta med enkäter och statistikprogram är att 

materialet är relativt lättbearbetat när det väl är inlagt i SPSS, d.v.s. det är enkelt att skapa nya 

korstabuleringar och tabeller. Det tar dock många timmar (flera dagar) att mata in all information från 

de enkäter vi fick in, då inmatningen kräver en hel del tankearbete för att systematisera 

svarsalternativen på bästa sätt.  
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EN BAKGRUND: BISTÅNDSHANDLÄGGARENS ARBETE 

När vi sökte forskning och litteratur om äldreomsorgen fann vi också material som handlar om 

biståndshandläggarens arbete. Det har vi valt att skriva om i det följande. Det ger en bakgrundsbild till 

vår resultatredovisning och analys, inte minst för de läsare som inte känner till vilka ramar en 

biståndshandläggare arbetar inom. Biståndsbedömarens arbete påverkar i hög grad de äldres 

förutsättningar för valfrihet. Biståndsbedömaren representerar myndigheten men arbetar samtidigt nära 

de äldre, de informerar, tar emot ansökningar och fattar beslut om bifall eller avslag. 

 

Grunder för äldreomsorgen 

Dunér och Nordström tar upp fyra grunder inom äldre- och handikappomsorgen: 

• Normaliseringsprincipen, som innebär att äldre och funktionshindrade skall ha samma rätt 

som andra till normal dygnsrytm, veckorytm och årsrytm, normal livscykel, sexuella mönster 

och självbestämmande. 

• Individuell behovsprövning. Unika förhållanden för individer inom äldre- och 

handikappomsorgen skall beaktas vid behovsbedömningen.  

• Samverkan. De olika aktörer som omger den äldre eller funktionshindrade skall samordnas. 

Olika yrkesgrupper inom vård och omsorg, kommunen, anhöriga och olika samhällsinstanser 

kan komma att arbeta oberoende av varandra, och behöver samverka för att den äldres behov 

skall tillgodoses. 

• Offentlig omsorg och vård i privatlivet. Mycket av arbetet med äldre och funktionshindrade 

sker i hemmet av familj och närstående. Det är inte givet var gränsen går mellan anhörigas 

ansvar och den offentliga omsorgen (Dunér & Nordström, 2005, s. 11-18).  

 
Rättssäkerhet 

Rättsäkerhet är ett centralt begrepp inom äldre- och handikappsomsorgen. Med rättssäkerhet åsyftas 

den enskildes skydd mot statliga och offentliga rättskränkningar (Dunér & Nordström, 2005, s. 29-30). 

Med rättsäkerheten avses ”den säkerhet (till liv, frihet och egendom) och de skydd av rättigheter som 

genom rättsordningen garanteras (inom ett samhälle) och som upprätthålles genom i rättsordningen 

föreskrivna medel” (Svenska akademiens ordbok, 080303). En förutsättning för rättsäkerhet är en 

tydlig lagstiftning, att medborgarna behandlas lika, att medborgarna kan överklaga, att det finns 

kontrollmöjligheter och offentliggörande av praxis. Rättssäkerheten berör inte endast lagstiftningens 

innehåll utan också dess tillämpning i praktiken av tjänstemän vid domstolar och förvaltningar (Dunér 

& Nordström, 2005, s. 30).  
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Lagstiftningen 

Den huvudsakliga lagen som styr arbetet inom äldreomsorgen och biståndshandläggarnas arbete är 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialtjänstlagen är en ramlag. Lagen fungerar som ett stöd för 

handläggarna i arbetet med att bedöma hjälpbehov och besluta om bistånd. Lagen inleds i 1 kap 1 § 

med den s.k. portalparagrafen som anger socialtjänstens grundläggande värderingar: 

 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. (SFS 2001:453)   
 

Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag, ges mycket utrymme för socialnämnden och 

biståndshandläggarna att göra bedömningar, tolkningar och tillämpningar. Lagstiftningen anger endast 

de övergripande målen och ramarna för verksamheten (Dunér & Nordström, 2005, s. 32-34). Rätten 

till bistånd enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) baseras på den äldres och funktionshindrades 

behov. Samtidigt anger inte lagen vad som avses med behov. Inte heller i rättspraxis preciseras vad 

som menas med behov (Dunér & Nordström, 2005, s. 11). Behovsbegreppet är oklart, luddigt och 

otillräckligt som riktmärke, enligt Thorslund (2002, s. 239).  

 Socialtjänstlagen 4 kap 1 § (den s.k. biståndsparagrafen) anger att bistånd skall omfatta olika 

insatser som den enskilde kan vara i behov av för sin livsföring. Behoven preciseras inte i lagen, utan 

socialtjänstens tjänstemän har att göra bedömningar utifrån den information de får in i samband med 

ansökan från den äldre och under kontakten med anhöriga och professionella inom sjukvården. Rätten 

till bistånd avgörs också utifrån beaktande av om behovet kan tillgodoses på annat sätt (SFS 

2001:453). En förutsättning är alltså att den sökande själv saknar förmåga att tillgodose det 

föreliggande behovet (Nordström & Thunved, 2005, s. 71).  

 Socialtjänstlagen 5 kap har också särskilda bestämmelser för olika grupper: barn och unga, äldre, 

funktionshindrade, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer. Där anges att ”Socialnämnden skall 

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”, och vidare: ”Socialnämnden skall verka 

för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet 

och annat lättåtkomlig service” (SFS 2001:453).  

 Handläggningen styrs genom Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

och Kommunallagen (SFS 1991:900). Förvaltningslagen har bestämmelser som stärker den enskildes 

insyn och möjlighet att påverka vid myndighetsutövning. Förvaltningslagen innehåller även 

bestämmelser om myndighetens serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, att det skall vara 

snabb och enkel handläggning, lättbegripligt språk och bestämmelser kring muntlig handläggning 

(Hellners & Malmqvist, 1997). Myndighetsutövning (handläggning och beslutsfattande i förhållande 

till enskild) sköts av kommunerna och regleras av kommunallagen (Dunér & Nordström, 2005, s. 35). 
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Biståndshandläggaren arbetar utifrån de allmänna principer och övergripande mål och riktlinjer som 

ramlagarna anger. De arbetar på uppdrag av politikerna. Vilka beslut som får fattas avgörs utifrån 

delegationsordningen (a.a. s. 35). Olika kommuner kan ge biståndshandläggaren olika grad av 

delegation. Beslutsdelegering ifråga om särskilt äldreboende ligger i en del kommuner på 

biståndshandläggaren, och i andra kommuner på förvaltningschef eller socialnämnd. 

Biståndshandläggarnas delegering tenderar att minska i perioder av bristande ekonomiska resurser 

(a.a. s. 35-36). 

 Socialnämnden har inte endast skyldighet att ta emot och behandla inkommande ansökningar och 

anmälningar från medborgarna. Socialnämnden har också en särskild uppgift att informera 

medborgarna om socialtjänsten, ge upplysning, råd samt att medverka i samhällsplaneringen. I 

Socialtjänstlagen 3 kap 1 § står det: 

 

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om 
socialtjänsten i kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, 
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 
enskilda som behöver det. (SFS 2001:453)  
 
 

Socialnämndens arbete riktar sig både mot samhälls- och individnivå. På individnivå ingår bl.a. 

”upplysningar, samtal och rådgivning om ekonomi samt andra förebyggande insatser och hjälpåtgärder 

som motiveras av den aktuella situationen” (Nordström & Thunved, 2005, s. 48). 

 
Utredning, handläggning och bedömning 

Beslutsprocessen enligt biståndsparagrafen sker i två steg: det första är att konstatera om den sökande 

har rätt till bistånd, det andra steget är att utforma ett bistånd som motsvarar behovet. Men 

utredningsarbetet innehåller i sin helhet många delmoment (se översiktsbild på nästa sida). 
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Källa: Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s. 64.  
 

Innan biståndshandläggaren kan fatta beslut måste en utredning göras. En utredning går ut på att 

biståndshandläggaren samlar in information som ligger till grund för det beslut som 

biståndshandläggaren (eller någon överordnad) fattar (Amundberg, 1998, s. 102). Ibland är inte 

utredaren och beslutsfattaren samma person, och då blir det särskilt viktigt med tydlighet i 

utredningsförfarandet. Syftet med att samla in uppgifter i samband med utredningen är att svara på 

frågan om behovet föreligger eller ej (a.a. s. 104-105). Behovet bedöms utifrån i hur stor utsträckning 

den äldre kan klara sig själv. Det räcker alltså inte med att vara gammal, sjuk eller funktionshindrad 

för att man skall ha rätt till bistånd. Den som klarar att handla, laga mat, städa o.s.v. har inte rätt till 

bistånd (a.a. s. 117). För att få rätt till särskilt äldreboende skall man behöva stöd dygnet runt (a.a.).  

 Biståndshandläggarnas arbete är mycket relationellt. Deras arbete förutsätter att de samarbetar med 

en rad olika aktörer (Dunér & Nordström, 2005, s. 9). Stort ansvar ligger också på 

biståndshandläggarens kompetens och förmåga till bedömning. En biståndshandläggare står ofta inför 

svåra överväganden (a.a. s. 9). Biståndshandläggaren har att arbeta uppsökande och upplysande för att 

få kännedom om människors situation. Det är en förutsättning för att kunna planera för äldres vård och 

omsorgsbehov (Proposition 1979/80:1). 
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  ”Gräsrotsbyråkrat” (eng. street level bureaucrat) är en beteckning som har används på 

biståndshandläggare. Med det menas att deras arbete innebär stor handlingsfrihet och att de arbetar 

nära medborgarna (Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s. 65). Gräsrotsbyråkratens arbete är svårkontrollerat, 

både p.g.a. uppgiftens karaktär och den organisatoriska positionen. Gräsrotsbyråkraten står lägst ned 

inom organisationens hierarki, och arbetar ansikte mot ansikte med klienterna. Lagstiftningen anger 

ramarna, olika lokala tillämpningsföreskrifter eller riktlinjer preciserar hur lagarna skall tillämpas, och 

ytterst arbetar biståndshandläggaren, gräsrotsbyråkraten, som har viss frihet att göra sin egen 

bedömning av hur lagen skall tillämpas i det enskilda ärendet (Johansson, 1997, s. 16-17).  

 I biståndsbedömning är det svårt att åtskilja den enskildes behov från organisationens resurser. 

Biståndshandläggaren möter krav som ställs från olika håll: de äldre och funktionshindrade som har 

rätt att kräva att deras unika behov beaktas, närstående och professionella inom sjukvården som kräver 

att deras kunskaper och synpunkter beaktas (Dunér & Nordström, 2005, s. 11). Olika kohorter har 

olika förhållningssätt och olika förväntningar i mötet med myndigheter. De äldre kohorterna intar en 

mer anspråkslös och medgörlig hållning (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 

2002, s. 334). 

 Biståndshandläggaren arbetar med en rad olika aktörer, och måste i sin yrkesroll balansera mellan 

olika uppfattningar och viljor (Dunér & Nordström, 2005, s. 125). Biståndshandläggarens bedömning 

skulle kunna underlättas av att man inom kommunerna förde vägledande resonemang kring hur man 

prioriterar på bästa sätt. I de flesta kommuner har man dock inte gjort detta, utan det är upp till den 

enskilde biståndsbedömaren att göra bedömningen, förhoppningsvis efter råd och förslag från 

kollegor. Det finns stora skillnader mellan hur olika kommuner bedömer behoven, liksom stora 

skillnader mellan hur olika biståndshandläggare bedömer de äldres behov (Westlund, 2001, s. 71). 

Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 37) understryker att äldre har samma behov som andra åldersgrupper 

vad gäller människans basala behov, såsom föda, vila, trygghet och gemenskap, men att individuella 

skillnader förekommer vid frågor som vad, hur, när, hur ofta etc. Thorslund och Larsson (2002, s. 9) 

delar in behoven i fysiologiska och sociala behov.  

 Under handläggningsarbetet kan biståndshandläggaren komma i kontakt med förhandsinformation 

som i mötet påverkar hur uppmärksamheten och lyhördheten blir gentemot den äldre och den äldres 

unika behov. Samtidigt kan den äldre själv uppleva det positivt att biståndshandläggaren införskaffat 

sig information och känner till saker i förväg (Westlund, 2001, s. 134). Klienter kan också känna sig 

underlägsna gentemot den professionelle hjälparen (Skau, 2003, s. 67). Yrkesrollen och 

utredningsförfarandet kan beskrivas på olika sätt. Peter Westlund skriver: ”Att bedöma ett behov kan 

bl. a. vara som en forskningsresa och en upptäcktsfärd, ibland även som ett förhör" (Westlund, 2001, s. 

9).  

 Marta Szebehely skriver att tröskeln för att få hemhjälp generellt har höjts, även om det finns 

skillnader mellan olika kommuner (Szebehely, 2000, s. 197). Biståndshandläggarens beslut formas av 
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kommunens resurser. Dunér och Nordström (2002, s. 54, 123) hävdar att biståndshandläggarna agerar 

till största delen utifrån de organisatoriska förutsättningarna, istället för efter den äldres behov.  

 Biståndshandläggaren kan också befinna sig en klämd situation mellan ansvaret för att de äldres 

behov tillgodoses och ledningens och politikernas beslut, i synnerhet i ekonomiska frågor (Duner & 

Nordström, 2005, s. 51).  
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FORSKNING OCH LITTERATUR  

Vi har sökt forskning och litteratur inom två områden, dels sådan forskning och litteratur som handlar 

om äldreomsorgens förutsättningar och arbetssätt, och dels sådan litteratur som tar upp relationen 

mellan information, kunskap och valfrihet. Vi fann intressant och relevant forskning och litteratur som 

handlar om kundvalsmodellen, förändringarna inom dagens äldreomsorg samt valfrihet som begrepp 

vilket vi redovisar under denna rubrik. Utifrån den andra kategorin fann vi material som ligger till 

grund för våra teorier och det redovisas under Teoretiska perspektiv.  

 

Förändring inom äldreomsorgen 

Det har förekommit en hel del förändringar inom äldreomsorgen den senaste 10-15 åren i Sverige och 

även i de övriga nordiska länderna. Det märks framförallt när det gäller organisatoriska och 

institutionella förändringar och något som har ökat i alla nordiska länder är ett ökat inslag av New 

Public Management (NPM), en marknadsinfluerad organisationsmodell (Szebehely, 2005, s. 21). 

Denna modell har ett implicit ideologiskt budskap enligt Mia Vabo som är sociolog och seniorforskare 

vid NOVA (Norska institutet för forskning om Oppvekst, Velferd och Aldring) och det är att 

offentliga institutioner skall likna företag på den privata marknaden där målet är mycket mer 

resultatinriktat. Genom att använda samma styrprinciper som den privata marknaden hoppas man att 

bli mer kundorienterade. Den offentliga sektorn är en trög, dyr sektor som saknar lyhördhet gentemot 

de personer de skall hjälpa enligt NPM:s föreställning och den inställningen tycks ha påverkat många 

länder till att införa NPM som Vabo benämner ”universalmedicin”. En medicin för att bättre anpassa 

sig till människors behov och önskemål samt att göra den offentliga sektorn mer kostnadseffektiv 

(Vabo, 2006, s. 64-65, 82-83). Detta har skapat ett hopp om effektivisering, mångfald och valfrihet 

(Vabo, 2005, s. 73). Vabo är dock mycket kritisk till att NPM är den rätta modellen för den offentliga 

sektorn som hon menar har helt andra kriterier att jobba utifrån än marknaden i övrigt. 

Kundvalsmodellen kommer från denna reform och Sverige var först att implementera det, men 

Danmark är det land som det används mest inom då det infördes ett nationellt reglerat kundvalssystem 

där 2003 via lagstiftningen. Kundval är nu mer eller mindre utbrett i alla nordiska länder utom på 

Island där det fortfarande pågår en diskussion (SKL, 2007, s. 69; Szebehely, 2005, s. 378).  

   Äldreomsorgen regleras på nationell nivå i Sverige men ansvaret för utformning och genomförande 

ligger på kommunerna allt i enlighet med Kommunallagen (SFS 1991:900) och Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Kommunerna har försökt stimulera utvecklingen inom äldreomsorgen och det har de gjort 

bl.a. genom att släppa in fler aktörer på marknaden. De har konkurrensutsatt sig själva och låtit privata 

företag få i uppdrag att bedriva äldreomsorg på olika enheter där kommunen själv har drivit det innan. 

Det ser lite olika ut i landet beroende på i vilken kommun du bor. En del kommuner låter de äldre 

bestämma själva så länge de håller sig inom vissa ramar och i andra kommuner har man gått ännu 

längre. I och med detta förde många kommuner in beställar- och utförarorganisationer. En 
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beställarfunktion där biståndsbedömarna arbetar med myndighetsutövning, tar beslut om insatser och 

en utförardel som består av hemtjänstens olika utförare samt de olika utförarna inom särkskilda 

äldreboenden (Hjalmarsson, 2006, s. 76). I samband med detta började den offentliga sektorn också 

uppmärksamma kvalité och införde kvalitetsgarantier. De formulerade mål och kvalitetskrav till 

utförarna och införde äldreomsorgsinspektörer för att följa upp att kvaliteten hölls (a.a. s. 78). Det 

finns dock inte kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen på samma sätt som det finns inom hälso- och 

sjukvården men målsättningen är att det skall börja publiceras nu under år 2008 och 2009 (SKL, 2007, 

s. 92).      

 
Kundvalsmodellen 

I januari 2002 infördes den s.k. kundvalsmodellen i Stockholm stad. Det innebär att pensionärer som 

är i behov av hemtjänstinsatser själva skall få välja vilken utförare de skall ha. En förutsättning är dock 

att kommunen har ett avtal med utföraren. Det finns uppställda kvalitetskrav på de utförare som 

ansöker om att få till ett avtal med kommunen och det kräver att utförarna har en helhetssyn på 

pensionärernas situation. I detta ingår bl.a. att man skall arbeta för att motverka isolering för den äldre 

samt att den enskildes funktioner upprätthålls. Kommunen framhäver också att det är viktigt med 

kontinuitet. Kundvalsmodellen fungerar alltså på det sättet att det är biståndsbeslutet som lägger fast 

ramarna för de äldres val av hemtjänstenhet och när kommunen är klara med det får de äldre välja. 

Stockholm stad har en förteckning över de tillgängliga utförarna (Hjalmarsson, 2003, s. 8- 9). Nedan 

visas vilka moment som ingår i kundvalsmodellen: 

 

 
Källa: Hjalmarsson, 2003, s. 9 (Ursprungskälla: Konsultrapport, Ernst & Young, Sthlm stad 2002).       

 
Rapport om kundvalsmodellen 

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum fick i uppdrag av Stockholm stad att göra en utvärdering av 

kundvalsmodellen hösten 2002. Då hade kundvalsmodellen varit igång sedan januari 2002 och de 

första ”barnsjukdomarna” hade passerats men däremot hade inte reformen hunnit sätta sig. Denna 

utvärdering har genomförts av Marie Rönnerfelt och Kerstin Wennberg vid Socialhögskolan, 

Stockholms universitet (som har intervjuat pensionärer och biståndsbedömare) tillsammans med Ingrid 

Hjalmarsson, utredare vid Äldrecentrum. Rapporten har gjorts ur ett brukarperspektiv, och har legat 

till grund för att se vad som är viktigt i valfrihetsmodellen för den äldre och hur biståndsbedömarens 
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roll har förändrats utifrån detta. En del av resultaten i denna studie var att de äldre uppskattade 

möjligheten att själv få välja utförare men att väldigt få kände till detta innan de fick kontakt med 

socialtjänsten. Detta trots att Stockholm stad hade genomfört en informationskampanj där de bl.a. sänt 

ut ett brev med information till alla personer över 65 år. De var en fjärdedel av de äldre som dessutom 

uppgav att de inte hade fått välja utförare. De äldre efterfrågade mer information ifrån 

biståndsbedömarna inför sina val då de tyckte att det var svårt att välja samt att de gärna skulle välja 

inte bara utförare utan även valet av insatser och personal. Enligt modellen skall biståndsbedömarna 

vara opartiska inför de olika utförarna och detta har biståndsbedömarna tolkat som att de inte skall 

hjälpa de äldre att göra sina val.  

 Trygghet och närhet var viktiga faktorer för pensionärerna inför valen enligt både pensionärerna 

och biståndsbedömarna. I kundvalsmodellen betonas vikten av att följa upp och utvärdera de olika 

utförarna inom hemtjänsten men enligt biståndsbedömarna fanns inte tid till detta. Det framgick också 

av denna rapport att det var svårt för biståndsbedömarna att få aktuell information om de olika 

utförarna (Hjalmarsson, 2003, s. 6-7).  

 
Begreppet valfrihet 

Vad har statsmakten historiskt lagt för innebörd i begreppet valfrihet? Under slutet av 1980-talet börjar 

ordet valfrihet dyka upp som ett centralt begrepp och som målangivelse för äldreomsorgen. 

Socialstyrelsen har gått igenom ett antal betänkanden och propositioner som handlar om 

äldreomsorgen från slutet av 1970-talet fram till mitten av 1990-talet och vi presenterar här några 

konkreta aspekter som de har kommit fram till när det gäller statsmaktens syn på valfrihet 

(Socialstyrelsen, 1995, s. 10-14). 

1. Möjlighet att välja mellan ett varierat utbud av insatser 
2. Möjlighet att välja att bo kvar i sin vanliga miljö 
3. Möjlighet att välja att flytta till någon särskild boendeform 
4. Möjlighet att i det dagliga arbetet påverka hur servicen och vården utformas 
5. Möjlighet att bosätta sig nära sina anhöriga 
6. Valmöjligheter även för åldersdementa och äldre invandrare, d.v.s. att valmöjligheter skapas 

för olika grupper av äldre med varierande vårdbehov 
7. Möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare 

I denna rapport tas det också upp vilka begränsningar som de äldre har när de gäller valfriheten i 

äldreomsorgen. Det är de formella begränsningarna via lagstiftningen då lagen inte ger ovillkorlig rätt 

till en viss insats utan beslut tas efter en prövning där man också beaktar om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Det tas också upp att i förarbetena till socialtjänstlagen står också att valet av 

insatser måste göras med beaktande av vad som är möjligt och rimligt med hänsyn till kommunens 

resurser. De förutsättningar som finns hos den enskilde kan också vara en begräsning, d.v.s. den äldres 

förmåga t.ex. nedsatt hälsotillstånd, språktillhörighet och kunskap om kommunens verksamhet. I det 
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sistnämnda är speciellt personer med invandrarbakgrund en utsatt grupp (a.a. s. 15-16). Vid 

demenssjukdomar t.ex. försvinner minnet, och de språk man lärt sig sist försvinner först, och kvar blir 

modersmålet. I sådana situationer underlättar det om de äldre kan välja hjälp av någon som kan ens 

eget språk och det är det inte säkert att det finns att välja på (Wånell, 2006, s. 103). Andra 

begränsningar som Socialstyrelsen pekar på är de äldres intresse för olika valmöjligheter. I 

brukarstudier om de äldres kvalitetsupplevelser är inte valfrihet någon central faktor utan istället 

framhålls kontinuitet, den personliga relationen och personalens lämplighet. Avgiften kan även ha en 

begränsande effekt. I flera förvaltningar har hjälptagarna minskat vid avgiftshöjningar då de har avsagt 

sig hemhjälpen (Socialstyrelsen, 1995, s. 18-19). Sist men inte minst har vi informationens betydelse. 

Frågan de ställer sig är om det finns informationsmaterial hos alla kommuner samt hur informationen 

är utformad? En annan stor fråga är i vilka former den äldre får sin information (a.a. s. 19-21). 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Under den här rubriken kommer vi att gå igenom några teorier som på olika sätt behandlar ämnena 

kunskap och valfrihet, samt de äldres särskilda behov och hur de eventuellt kan påverka 

förutsättningar för valfrihet inom äldreomsorgen. Först ges en inledande beskrivning av beslutsteorier. 

Vi går därefter igenom en teori som beskriver hur vi människor fattar beslut och gör val i osäkra 

situationer (prospektteorin). Vi kommer vidare att titta på ”More is less” perspektivet som Schwartz 

tar upp i boken ”The paradox of Choice” (2004) och som går ut på att val och valmöjligheter ibland 

kan ge motsatt effekt än vad som var tänkt. Istället för att ge mångfald och tillfredsställelse ger det 

ångest och t.o.m. depression i vissa fall. Detta tar vi upp under rubriken ”Det är inte lätt att välja” Vi 

kommer att redovisa mer forskning under denna rubrik och anledningen till det är att ”More is less” 

perspektivet bygger på författarens egna men även andras forskning. Om vi hade redovisat denna 

forskning under forskningsrubriken hade det blivit svårare för läsaren att följa med i resonemanget om 

”More is less” perspektivet. Avslutningsvis går vi igenom en teori om det psykosociala åldrandet som 

har utvecklats av Lars Tornstam, teorin om gerotranscendens.  

 

Beslutsteori 

Att göra ett val innebär ofta att man måste fatta ett beslut. Att fatta beslut om förändringar kan många 

gånger vara svårt och att förutse och göra bedömningar av konsekvenserna av de beslut man tar är inte 

heller lätt. Det finns olika teorier som beskriver olika sätt att komma fram till bra beslut och dessa 

kallas beslutsteorier. Det är ett tvärvetenskapligt fält som används inom många olika vetenskapliga 

discipliner och får här tjäna som en inledning till en teori som vi sen kommer att använda oss av i 

denna studie. Beslutsteorier delas oftast upp i normativa eller deskriptiva teorier. Normativa som 

beskriver hur ett beslut bör fattas och deskriptiva som beskriver hur människor verkligen fattar sina 

beslut. När det gäller normativ beslutsteori följer man reglerna för ett rationellt beslutsfattande för att 

lösa ett problem enligt Brunsson (1982, s. 44-45). Vid en rationell beslutsprocess måste beslutsfattare 

verkligen känna till och utgå från sina värderingar även kallat preferenser samt väga de olika 

preferenserna mot varandra. Det är viktigt att verkligen undersöka alla relevanta handlingsalternativ 

och konsekvenserna av dessa samt jämföra konsekvenserna med ens preferenser för att avgöra valet. 

Brunsson skriver att många är överens om att man bör vara rationell när man fattar beslut men att 

studier av beslutsfattande i praktiken visar på att många av oss beslutsfattande människor är väldigt 

dåliga på detta (a.a.). Vid normativa beslutsteorier används normativa modeller (Edlund & Högberg, 

1993, s.14) och en rationell beslutsmodell beskrivs enligt figur 1. En person har en problemställning 

och skall ta ett beslut, alternativen liksom konsekvenserna för alternativen ses över och sedan gör man 

sitt val och därmed har man kommit fram till en lösning, enkelt och rationellt.  
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Figur 1. En rationell beslutsmodell 

 
Bildkälla: Edlund & Högberg, 1993, s. 14. 

 

Edlund skriver att ett övergripande antagande bakom en sådan här modell är att beslutsprocessen är 

systematisk och sekventiell. Modellen bygger på ideala föreställningar om hur att nå det bästa 

resultatet vilket gör att de kan bli ganska teoretiska. I verkligheten kan varje steg i den rationella 

beslutsmodellen vara förknippat med problem. Här kommer den deskriptiva beslutsteorin in som 

enligt Edlund & Högberg beskriver hur det faktiskt går till med beslutsfattanden (a.a. s. 19). Här är det 

inte ”högsta möjliga måluppfyllelse” som är det primära utan istället används termer som ”acceptabla 

nivåer”. Anledningen till det resonemanget är främst beslutsfattarnas (människans) begränsade 

förmåga att hantera information samt de eventuella kostnader i form av tid, upplevd frustration eller 

pengar som kan vara förknippad med att skaffa information och definiera målet (a.a. s. 20). Det kan 

vara många faktorer som påverkar hur man fattar ett beslut, problemets karaktär, vilken personlighet 

man har som beslutsfattare, hur mycket information man har tillgänglig om det som skall beslutas osv. 

Beslutsteorier kom till för att studera val i situationer som uppstod där konsekvenserna var ovissa och 

när val skulle göras som man kände sig osäker över. Vilka beslut kräver då en beslutsteori kan frågan 

ställas och svaret blir bl.a. de beslut som skall göras som har inslag av osäkerhet. En teori som handlar 

om det och som har utvecklats av de båda nobelpristagarna i ekonomi år 2002, Daniel Kahneman och 

Amos Tversky är prospektteorin. 

 

Prospektteorin 

Prospektteorin är en deskriptiv teori i motsats till den förväntade nyttoteorin som är en normativ teori. 

Den förväntade nyttoteorin bygger på ett antal till synes enkla axiom rörande individers preferenser 

som tillhör en rationell beslutsfattare. Två av dessa axiom som oftast finns med vid rationella val är 

dominans och invarians. Dominans innebär att om A är minst lika bra som B i alla avseenden och 

bättre i åtminstone ett avseende skall A föredras framför B (Kahneman & Tversky, 1984, s. 341-350). 

T.ex. om ett servicehus i kommunen tillhandahåller exakt samma service på båda ställena men på 

ställe A serveras även vegetarisk mat som ett alternativ, då väljes A framför B. Invarians innebär att 

det är det faktiska innehållet i ett problem, och inte hur det är presenterat eller vilken beslutsmetod 

som används, som avgör vilket beslut som tas (a.a.). Men Kahneman och Tversky har med många 
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vetenskapliga undersökningar visat att personer som står inför ett beslutsproblem och som har en 

bestämd preferensordning mellan beslutsalternativen  

• kan ha en annan preferensordning om samma problem/val läggs fram på ett annat sätt 

• kan vara omedvetna om alternativa frågeställningar och hur/på vilket sätt de skulle påverka 

• kan tro att deras preferensordning inte är beroende av hur valen/problemen formuleras 

• de vet inte hur de skall göra om de själva har upptäckt inkonsekvens i sitt handlande 

 

De menar att dessa fenomen beskrivs bättre med prospektteori än med nyttoteori (Kahneman & 

Tversky, 1981, s. 453-458). Nyttoteorin där människor förväntas maximera sin nytta har tidigare 

dominerat analysen av beslutsfattande i osäkra situationer. Den har ansetts som en modell för socialt 

och ekonomiskt agerande och dess axiom är så allmänt vedertagna att de knappt ifrågasatts men i 

prospektteorin ifrågasätts de. Prospektteorin är en analys av hur människor tar beslut och gör val i 

osäkra situationer och de visar att vi människor inte alls är speciellt rationella i dessa sammanhang. Vi 

skall här beskriva en undersökning som Kahneman och Tversky har gjort. 

 

I undersökningen erbjöds personer att välja mellan A och B med chans att vinna: 

 

A: 2.500 kr med möjlighet  .33 B: 2.400 kr definitivt 

    2.400 kr med möjlighet  .66 

    0 med möjlighet .01  

 (18 %)   (82 %) 

 

Siffrorna inom parentes anger hur respondenterna valde. 

Sen lät man samma personer välja mellan C och D i detta exempel. 

 

C: 2500 kr med möjlighet  .33 D: 2.400 kr med möjlighet .34 

    0 med möjlighet . 67      0 med möjlighet  . 66 

 (83 %)   (17 %) 

 

Hade dessa personer agerat rationellt hade de som valt B också valt D då de två alternativen ger den 

mest sannolika vinsten, men så valde inte merparten och detta visar på att axiomet invarians blir 

omkullkastat och att beslut inte alltid fattas på rationella grunder (Kahneman & Tversky, 1979, s. 263-

291). I prospektteorin finns det två huvudfunktioner och det är värdefunktionen och viktfunktionen.  

Värdefunktionen är kopplad till individers känslor relaterade till vinst och förlust. Det kan vara vinst 

och förlust över ett jobb, pengar, boende, status i livet osv. Hur lycklig känner personer sig när de har 

vunnit 100 $ och hur olycklig känner sig personer när de har förlorat 100 $. Enligt nyttoteorin borde 
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värdefunktionskurvan vara motsvarande på ”losses” som ”gains” d.v.s. se motsvarande ut på höger 

övre sida som vänster nedre men det gör den inte enligt figur 2. 

 

Figur 2. Värdefunktionen enligt prospektteorin 

  

(Källa: Kahneman & Tversky, 1979. s. 279) 

 

På höger övre sida minskar kurvans stigning av lycka mycket mera ju längre till höger den kommer 

medan den vänstra nedersta sidans kurva sjunker betydligt mera direkt över den olycka som personen 

känner av förlusten av motsvarande summa. Rent psykologiskt ger en vinst på 200 $ inte dubbelt så 

stor lycka som 100 $ utan snarare 1,7 och för att känna dubbelt så stor lycka över vinsten skulle jag 

behöva vinna 240 $. Detta beror på att vi människor upplever att en förlust medför en större 

känslomässig påverkan än en motsvarande vinst (a.a.).  

 

Det är inte alltid lätt att välja 

Barry Schwartz, Dorwin Cartwright Professor i socialt arbete, har skrivit en bok om att ”mer kan vara 

mindre” när det gäller valsituationer för oss människor. Han grundar det på sina egna empiriska 

studier men även på andra forskares resultat av deras studier när det gäller valsituationer och frihet att 

välja (Schwartz, 2004a). Han har i sin hypotes använt sig av forskare inom olika yrkesområden (som 

vi kommer att skriva om under denna rubrik) och applicerat deras resultat till hans egna studier vad det 

gäller hur människor reagerar i olika valsituationer. Schwartz tycker att valfrihet är en nödvändighet 

för människans autonomi och det är något absolut fundamentalt för ett välmående men han säger 

också att bara för att ett val är bra innebär det inte att mycket och många val är bättre. Han menar 

dessutom att det blir en kostnad för människan att ha för många val att göra. I vår kultur är vi helt 

betagna av vår valfrihet och vårt självbestämmande att vi inte gärna ger upp några val. Men att hålla 

fast vid alla dessa val och vara så betagen av dem kan också bidra till oro, stress och otillfredsställelse. 
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Detta kan sen i sin tur bidra till att vi faktiskt genomför dåliga val och enligt Schwartz kan det till och 

med leda till depression (a.a. s. 3). 

Frihet och valmöjligheter 

I likhet med Schwartz menar Amartya Sen (1999) att ökad frihet och valmöjlighet när det gäller varor 

och tjänster bidrar väldigt lite till den frihet som verkligen betyder något. Den kan tvärtom försämra 

friheten genom att den tar tid från det som vi egentligen borde ha lagt tiden på för att få oss att må 

bättre. Amartya Sen säger också att friheten är beroende av många olika faktorer bl.a. sociala och 

ekonomiska förhållanden och att vår handlingsfrihet många gånger är bestämd och begränsad av 

sociala, politiska och ekonomiska möjligheter som faktiskt står oss till buds (Sen, 1999, s. 3, 5, 11-12) 

Det finns fem tydligt skilda slag av frihet och det är 1. politiska friheter 2. ekonomiska möjligheter 3. 

sociala möjligheter 4. insynsgarantier 5. trygghetsgarantier (a.a. s. 10). Sen skriver att det är viktigt att 

vi lägger märke till och förstår de empiriska sambanden mellan de här olika slagen av frihet då de alla 

hänger samman (a.a.)  

 I Schwartz bok ”The paradox of choice” (2004) ser han tillbaka på det jordbrukssamhälle som vi 

levde i för länge sedan och jämför det med dagens samhälle och konstaterar att det självklart är mycket 

som har förändrats. En del av det som har förändrats är att vi i vår tid har många mer val som vi måste 

göra under vår livstid. Vi skall välja vart och på vilket sätt vi skall föda våra barn, vi skall välja dagis, 

skola, arbetsplats, pensionsförsäkring, äldreboende, sjukvård, elbolag, telefonbolag, försäkringsbolag, 

listan kan göras lång. Hur påverkar detta oss människor att hela tiden behöva göra aktiva val? 

Schwartz visar på en rad olika valsituationer som kan vara påfrestande för många av oss människor. 

Han själv skulle åka och handla hem mat från en stormarknad och han fastnade redan när han skulle 

köpa hem kex. Han räknade hur många sorter och märken han hade att välja på och det blev 85 

stycken. Han började jämföra dem och det var stora paket och små paket, det var normal storlek på 

kexen och munsbitsstorlekar, det var mer feta och mindre feta, en del innehöll natrium, andra inte, osv. 

I hyllan bredvid räknade han till 285 olika sorters kakor. Han fortsatte tills han insåg att valen var 

nästan oändliga. Han började även jämföra priserna och fick ännu en dimension av val. Om han skulle 

ha handlat riktigt omsorgsfullt och noggrant hade han fått spendera resten av dagen där. Men vem har 

tid med det? Att köpa fel kex eller kakor med sig hem har inte så stor betydelse men om man är man 

ute och handlar sådant som kostar betydligt mer och som man skall ha kvar en längre tid och 

valmöjligheterna har ökat så ökar också den psykologiska insatsen (Schwartz, 2004a, s. 12). En dyrare 

elektronisk vara som inte var rätt köpt får man leva kvar med eller byta och än en gång gå igenom hela 

valprocessen och här får det betydligt större konsekvenser om valet är felaktigt. När vi idag ser på TV 

har vi otaliga kanaler att välja mellan och även när vi lyssnar på radion. Detta är heller inte så ”stora” 

beslut men med alla valmöjligheter som bjuds krävs det ändå en extra ansträngning i att komma fram 

till ett beslut.  
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 Även skolan idag erbjuder mer val än tidigare och behandlar eleverna som potentiella ”kunder” 

Individuella val för fria människor erbjuds och studenter behöver göra val inför sin utbildning i ett 

stadium där de kanske inte är mogna att välja, de har inte rätt kunskap ännu då de är inne i sin 

intellektuella utveckling och de saknar resurser för att göra ett ”bra” val. Ändå kan dessa val komma 

att påverka hela deras kommande liv (a.a. s. 17). Valen fortsätter ända tills man blir gammal och skall 

välja sitt boende inför livets sista dagar och vilka som skall hjälpa till i ens hem när man själv inte 

längre klarar av sina sysslor. Vilka konsekvenser får det om man väljer ett boende som inte blir rätt, 

framförallt ett äldreboende där många beslut är inbegripna och när det även kanske finns ett 

biståndsbeslut från socialtjänsten på det hela.  

En psykologisk procedur 

För att förstå Schwartz resonemang behövs det att vi börjar med beskrivning av de val som kan tyckas 

vara enkla och banala, som exemplet med val av kex i affären o.s.v., men det är ett händelseförlopp, en 

psykologisk procedur som hör ihop med val och som även pågår vid större och viktigare frågor för en 

människas liv. Med alla val som finns och beslut som måste tas i livet krävs det också en ansträngning 

som människor hanterar på olika sätt. Enligt Schwartz är det många forskare inom samhällsvetenskap 

som är eniga om att ytterligare valmöjligheter är en bra sak. De som vill ha valen väljer bland de olika 

alternativen och de som inte vill ha valen ignorerar dem. Det verkar logiskt men Schwartz menar att de 

rent empiriskt har fel i detta. Han ger oss ett exempel som gjorts i flera studier som heter ”When 

Choice Is Demotivating”. Där visas i en studie bl.a. hur för många alternativ kan vara avskräckande 

och motverkande vid inhandlandet av varor. I en matbutik bjöd ägaren kunderna att smaka på nya 

varor och smaker. Vid det ena försöket dukade forskarna i denna studie upp sex st. nya smaker av en 

sylt som kunderna fick smaka på och vid det andra försöket dukades 30 st. olika smaker upp. I båda 

fallen var alla varor till salu och kunderna fick också en kupong som innebar en dollar rabatt på varan. 

Det bord som hade haft 30 olika smaker uppdukade drog till sig mycket mera kunder än de med sex st. 

smaker men det smakades på ungefär samma mängd vid båda borden. När det kom till inhandlandet av 

varor framstod dock en stor skillnad. 30 procent av de kunder som hade exponerats av bordet med sex 

nya smaker handlade av de nya varorna medan bara tre procent som exponerats för bordet med 30 

olika smaker handlade.  

 Forskarnas diskussion angående resultaten av dessa studier handlade om att för många val leder till 

att kunderna faktiskt inte gör något val då det innebär en stor ansträngning med så många olika 

valmöjligheter. Det stora valet av varor gör också valet oattraktivt och att kunderna tänkte på de 

missade alternativen vilket gjorde att inget val gjordes (Schwartz, 2004a, s. 19-20). I artikeln ”The 

tyranny of Choice” (2004b) skriver Schwartz att enligt undersökningar som har gjorts ökar 

depressioner hos amerikaner och även människor i andra överflödssamhällen. Det har också 

framkommit att i takt med att olika valmöjligheter ökar har också välbefinnandet bland människor 

minskat.  
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Figur 3. Visar på hur förvirrande det kan vara vid valsituationer 

 
Bildkälla: Schwartz,  2004b, s. 72. 

 

Ökad valfrihet – Minskat välbefinnande 

Ingen tror på att en faktor endast kan vara anledning till depressioner men Schwartz m.fl. menar att det 

finns flera indikationer på att detta med ökad valfrihet faktiskt kan vara en bidragande orsak till 

minskat välbefinnande (Schwartz, 2004b, s. 71-75). Schwarts har också gjort en undersökning som 

visar på varför människor blir olyckliga snarare än glada över att deras valmöjligheter ökar. Han 

använder sig av begreppet ”maximizers” (de människor som alltid måste göra det absolut bästa valen) 

och ”satisfiers” (de människor som kan acceptera ”good enough”). En anledning är att människor 

funderar mycket över förlorade möjligheter ”opportunity costs”. När de väl gjort ett val undrar de om 

de verkligen gjorde rätt och vad det andra valet hade inneburit. De människor som dessutom har en 

större benägenhet att ångra sina val istället för att acceptera dom mår ännu sämre vid valsituationer. 

Att oroa sig över kommande val och oroa sig över framtiden och de val livet innehåller är den stora 

anledningen till att människor blir ”maximizers”. Det är för dessa personer viktigt att göra riktiga val 

och ju mer valmöjligheter som uppstår ju jobbigare får dom. Flera studier har också visat att ju större 

personligt ansvar man har för sina val ju större ånger kan man känna över resultaten av sitt val (a.a. s. 

71-75, 120-124). En annan undersökning som gjordes enligt Schwartz var den av New York Times 

och CBS News som handlade om tonåringar och deras upplevelse av hur de hade det i sin uppväxt i 

jämförelse med vad deras föräldrar hade haft och 50 % av tonåringarna som kom från välbärgade 

hushåll svarade att det tyckte att de hade det hårdare. Detta p.g.a. de höga förväntningarna de upplevde 

att de hade på sig, dels från sig själva, dels från föräldrarnas håll. De pratade bl.a. om alltför många 

valmöjligheter. Antalet valmöjligheter vi nu har i våra liv bidrar också till höga förväntningar vilket i 

sin tur gör att människor mår dåligt. Detta kallar Schwartz för ”The Curse of High Expectations” 

(Schwartz, 2004b, s. 71-75). Med samma princip som i Kahnemans teori (åter illustrerad), den vänstra 
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delen av bilden, tror Schwartz och hans medarbetare (den mittersta delen av bilden) initialt att ökad 

valfrihet ökar välbefinnandet (den övre blåa kurvan) men undertiden, trots 0 i värde på y-axeln 

framkallar det även en ofantlig olycka (den nedre röda kurvan). Vid en viss punkt, (den högra delen av 

bilden) nettoresultatet, framkallar ökade valmöjligheter bara ökade negativa känslor.    

 

Figur 4. ”Feelings evoked by increasing choice”  

 
Bildkälla: Schwartz, 2004b, s. 73. 

 

Konsekvenser av obegränsade valmöjligheter kan enligt Schwartz gå från lite besvikelse ända till djupt 

lidande. När vi gör val och upplever konsekvenserna av våra val och finner att valen inte når upp till 

våra förväntningar förebrår vi oss själva. Hade vi bara gjort rätt val hade det blivit bra. Denna form av 

resonemang är vanliga men det är framförallt ”maximizers” som står i riskzoonen för att bli 

deprimerade av detta. Efter att flera undersökningar är gjorda bland både yngre, medelålders och äldre 

människor med olika bakgrund har Schwartz och hans kollegor upptäckt ett mycket starkt samband 

mellan maximerande och mått av depression (a.a.). Schwartz skriver att det är dags att vi omvärderar 

vår (de demokratiska välfärdsländernas) dyrkan av valfrihet. Han skriver att när den privata sfären 

inom t.ex. sjukvård förespråkar patientens autonomi som helig och nästan som en förutsättning för att 

behandlingen skall lyckas har det gått för långt i just valfrihetsdyrkan (a.a.). Enligt Shwartz har Dr 

Atul Gawandes skrivit att forskning visat att patienterna själva inte alltid vill ta beslut. Enligt schwartz 

skriver Dr Gawandes: 

 
The new orthodoxy about patient autonomy has a hard time acknowledging an awkward 
truth: patients frequently don´t want the freedom that we´ve given them. That is, they´re 
glad to have their autonomy respected, but the exercise of that autonomy means being 
able to relinquish it. (Schwartz, 2004a, s. 31) 
 
 

När det gäller medicinska beslut ser patienterna det lika mycket som en börda som en välsignelse att få 

vara med och välja själv. Vad patienter vill ha från sina läkare är kompetens och vänlighet. Kompetens 

skall finnas för att kunna ta beslut åt patienten och i vänlighet ingår autonomi (a.a. s. 32).
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 Schwartz menar också att producenter av t.ex. mjukvaror framställer sina varor som 

specialdesignade för just ”mina” behov och framhåller att den eventuella komplexiteten och 

förvirringen som kan uppstå i form av att ha denna enorma flexibilitet är ett pris väl värt att betala för 

att maximera vår användning av produkten. Detta får människor också att acceptera den olust de 

känner inför val ibland (Schwartz 2004b, s. 71-75). 

Heuristics and Biases  

För att göra val måste man först få information men den måste vara tillförlitlig och Schwartz skriver 

också om något som kallas ”Heuristic and biases” som han bygger delar av sitt resonemang på när det 

gäller hur vi människor kan resonera vid valsituationer. Heuristic är en sorts metod eller strategi som 

vi människor använder oss av när vi skall lösa ett problem och som kan leda till att vi finner en 

någorlunda bra lösning. Den lösningen kan grunda sig på en kvalificerad gissning eller vad man själv 

tycker är sunt förnuft. Begreppet har Daniel Kahneman och Amos Tversky forskat mycket om. De har 

kommit fram till att vi människor använder s.k. ”tumregler”, en sorts genväg i att ta beslut. ”Heuristic” 

har alltså blivit en sorts informell metod att lösa problem/ta beslut/göra val där utgången/lösningen blir 

”något så när” lika det bästa svaret/lösningen. Dessa tumregler kan i vissa fall vara vägledande men 

dessvärre leder de även till stora och ibland allvarliga fel i beslutstagandet. Det leder m.a.o. till 

metodfel, s.k. bias (Kahneman & Tversky, 1974, s. 1124-1131). 

 Tre vanliga orsaker till kognitiv bias är ”availability heuristics” ”respresentativ heuristics” samt 

”anchoring and adjustment” och vi beskriver två av dessa här. En person som t.ex. tänker på sina 

bekanta som har haft hjärtattack kan ofta närma sig och komma ihåg orsakerna till vad som framkallar 

en hjärtattack (det kan ha sina fördelar). En person kan utvärdera möjligheterna till en affärsmöjlighet 

att bli katastrofala genom att tänka på alla risker och svårigheter som finns (det kan ha sina nackdelar 

= missad god affär). Detta kallas ”Availibility Heuristics” (tillgänglig heuristik) och kan i vissa 

avseenden vara till hjälp men i andra fall bara leda till bias då tillgängligheten är påverkad av andra 

faktorer än bara förekomsten av/möjligheten till vissa saker. Alltså leder tillgängligheten till 

förutsägbar bias.  

 Vi ger ett exempel som författarna återger: En slumpmässig text har använts och man har frågat 

människor som har läst texten vilka ord som är mest förekommande. De ord som börjar på r (t.ex. rak, 

rörande) eller ord som har bokstaven r på tredje plats? (t.ex. kör, barfota). Människor försöker komma 

på ord som börjar med r och ord som har r på tredje plats. Efter ett tag upptäcker man att det är mycket 

lättare att komma på ord som börjar med r, för de orden kommer till en i minnet mycket lättare, de är 

mer tillgängligare och slutsatsen dras att man har stött på de orden oftare. Grovt sett skulle man kunna 

resonera att ju oftare man stöter på någonting ju lättare är det för oss att komma ihåg det i framtiden. 

Detta kan stämma ibland men enligt empiriska studier har det visat sig att förekomsten och 

tillgängligheten av något är inte bara det som påverkar minnet utan det gör även ”salience and 

vividness” (Kahneman & Tversky, 1974, s. 1124-1131; Schwartz, 2004a, s. 56-61) d.v.s. det som är 
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mest iögonenfallande och det som syns skarpare än något annat. Författarna menar att r:et syns mycket 

bättre i början än vad det gör som tredje bokstav och det är oftast det som faktiskt avgör det man 

kommer ihåg. I detta fall ledde ”availability heuristics” personer att svara fel på frågan. Det var fler 

ord med r på tredje plats än i början men då man tydligare och livligare kunde ta del av ord med r i 

början drogs fel slutsatser och valet av svar blev felaktigt (a.a.).  

 ”Anchoring & Adjustment” är när människor psykologiskt blir påverkade av s.k. riktlinjer eller när 

man litar för mycket till viss information som är bristfällig/otillräcklig och som kanske inte ens är 

relevant. Flera personer i en studie ombads uppskatta hur många afrikanska länder som de trodde var 

med i FN. De delades in i olika grupper och gavs olika slumpmässiga procentsatser att ta ställning till. 

En grupp fick svara om de trodde det var mer eller mindre än tio procent och hur mycket de trodde att 

det var. En annan grupp fick svara på om de trodde att det var mer eller mindre än 65 procent samt vad 

de själva trodde att procentsatsen låg på. Den första gruppens medianvärde hamnade på 25 procent och 

den andra gruppens på 45 procent. Det blev alltså en tydlig effekt på uppskattningen beroende på vad 

de hade att utgå ifrån i frågeställningen. När procentsatsen låg högre blev svaret fler länder och när 

procentsatsen låg lägre uppskattade de färre länder. Detta visar hur vi människor låter oss påverkas 

och ibland styras, den s.k. ”anchoring effect” (Kahneman & Tversky, 1974, s. 1124-1131). Om du går 

in i en affär och skall köpa en kavaj, hur avgör du hur mycket du skall ge för kavajen. Ett sätt är att 

jämföra priserna på kavajerna och då använder man några kavajer som ”standard” eller ”ankare”. Om 

de då har kavajer i en butik som kostar 2500 kr, samt kavajer som kostar 1200 kr då verkar ju det 

senare vara ett bra/mindre kostsamt köp. Medan om du går in i en butik som har många kavajer som 

kostar 750 kr och det finns kavajer som kostar 1200 kr då framstår de kavajerna som ett dyrt köp. Så 

vad är det då? i realiteten är det ju samma pris. Svaret beror naturligtvis på vilken ekonomi man har 

och hur man värderar det hela men principen är den att man påverkas av ”anchoring” och det kan leda 

till felaktiga beslut. Det är inte för intet som en del butiker alltid har rea på sina varor då det ger 

kunden en känsla av att ha gjort ett fynd om man handlar (Schwartz, 2004a, s. 61-63).    

 
Gerotranscendens – en teori om det psykosociala åldrandet 

Bakgrunden: Aktivitetsteorin och Disengagemangsteorin 

Det finns olika teorier om det psykosociala åldrandet. Enligt aktivitetsteorin – som snarare är ett 

synsätt än en teori - har de äldre i princip samma behov och önskningar som de hade i medelåldern. 

När de äldre träder in i en ny fas i livet då de inte kan arbeta, inte har samma roll i familjelivet längre 

och inte längre har samma roll i samhället, uppstår behovet att bibehålla ett aktivt liv. De förluster som 

åtföljer åldrandet behöver kompenseras med aktivitet (Tornstam, 2005, s. 121).  

 På tidigt 60-tal utvecklades disengagemangsteorin (eller tillbakadragningsteorin), en teori som 

konkurrerade med den etablerade aktivitetsteorin och framställde de äldre på ett nytt sätt. 

Disengagemangsteorin beskriver att människan har en drift inom sig, som är närmast genetisk 

betingad, att dra sig undan från samhället. Mekanismen skulle också vara ömsesidig: att samhället 
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samtidigt ”stöter ut” den äldre. Lösgörelsen från samhället skulle förekomma i alla kulturer och den 

beskrivs som en förberedelse inför döden. Det har framförts kritik av båda teorierna (a.a. s. 283).  

Tornstams gerotranscendens 

Teorin om gerotranscendens utvecklades av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala 

universitet. Teorin kan ses som en positiv utveckling av de tidigare teorierna. Aktivitetsteorin och 

disengagemangsteorin beskriver att människan har medelåldern som ideal hela livet, och att hon mer 

eller mindre motvilligt åldras. Gerotranscendensen beskriver åldrandet mer positivt. Den äldre skulle 

vara tillfreds med den nya fasen i livet. Den äldre möter åldrandet med ett positivt förhållningssätt och 

ser det som naturligt. Intresse och engagemang för samhällsliv och sociala aktiviteter avtar. De äldre 

får nya insikter i existentiella frågor. Inom gerotranscendens är också visdom ett centralt begrepp. De 

äldre blir också ofta mer selektiva i valet av sociala och andra aktiviteter. Behovet av kontemplativ 

ensamhet ökar. En ny form av gränsöverskridande samhörighet med världsalltet kommer, och 

tillfredsställelsen med tillvaron ökar. Den äldre börjar istället fokusera mer på sitt inre liv, där 

gränserna mellan nutid och dåtid, liv och död, suddas ut (Rennemark, 2004, s. 14). 

 Utgångspunkter för Tornstams positiva modifiering av disengagemangsteorin har bl.a. varit 

österländskt filosofi samt psykologiska teorier, främst av C.G. Jung (Dehlin et al., 2002, s. 256).  

 Transcendens delas upp i två typer: kosmisk transcendens och egotranscendens. Kosmisk 

transcendens innebär att individen upplever sig vara i harmoni med naturen och universum. Tids och 

rumsuppfattningen omdefinieras. Döden upplevs som mindre hotande. Den äldre får en känsla av att 

tillhöra tidigare och kommande generationer.  

 Egotransendensen innebär ett minskat intresse för ytliga sociala relationer, ett minskat intresse för 

det materiella, mindre självcentrering och mer tid åt meditation och det inre själslivet (a.a. s. 256). 

 Under barnaåren lever människor i ett högre grad av transcendens. Gränserna mellan fantasi och 

verklighet, jag och du, nu och då, är flytande. Under uppväxten anammar individen samhällets gränser 

och normer för hur man skall bete sig, men under ålderdomen börjar dessa gränser raderas ut, och 

graden av transcendens ökar på nytt. Utvecklingen kan beskrivas som U-formad, och innebär alltså 

inte att den äldre blir ”barn på nytt” (a.a. s. 257). 

 Utvecklingen mot gerotranscendens påverkas av den omgivande miljön - den kan stimuleras eller 

bromsas (a.a.). Kulturen kan påverka den äldres transcendens, inte minst därför att vi framställer 

åldrandet som negativt och ungdomen som ett ideal (Tornstam, 2005, s. 290). Enligt Tornstam bidrar 

teorin till att förklara en del ”oförklarliga” skeenden under åldrandet, och teorin beskrivs inte som 

något nytt (a.a.).  

 Gerotranscendensen innebär också stora förändringar för den äldre vad gäller personliga och 

sociala relationer. Den äldre får ett ökat behov av positiv ensamhet. Medvetenheten om skillnaden 

mellan jaget och de roller man spelar ökar. Den äldres förmåga att lägga bort onödiga sociala 

konventioner och agera barnsligt oskuldfullt ökar – de vågar ställa ”dumma” frågor utan att vara rädd 
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för att göra bort sig. Den äldre kan utveckla en ”modern asketism”, d.v.s. ägodelar, pengar och ting får 

minskad betydelse, och kan istället kännas betungande. Den äldre kan känna sig nöjd med ett bekvämt 

liv, men efterfrågar inte så mycket mer. Ödmjukheten ifråga om kunskap ökar, den äldre får en mer 

komplex syn på vad som är rätt och fel, vilket leder till att det finns mindre skäl att döma eller ge goda 

råd (Tornstam, 2005, s. 298).  

 Tornstam understryker att transcendens inte utesluter aktivitet. Teorin kan därför inte åberopas som 

ett skäl till att spara in på kostnaderna inom äldreomsorgen. Aktiviteterna för äldre transcendenta får  

däremot en ny innebörd. Man har inom äldreomsorgen ännu inte använt resurser för att utveckla 

aktiviteter som motsvarar de äldres behov i det transcendenta tillståndet. Om de äldres förändrade 

behov skulle ursäkta besparingar – för att man accepterat teorin om gerotranscendens - skulle en rimlig 

slutsats i så fall bli att pengarna bör användas till att utveckla sådana aktiviteter som passar den äldres 

nya behov i samband med transcendensen (a.a. s. 305). 
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RESULTAT 

Vi kommer här att redovisa resultatet av vår enkät genom de tabeller och diagram som följer. Vi har 

använt oss av ungefär samma rubriker som i enkäten där vi anknöt frågorna till våra respektive 

frågeställningar. Vid tabellerna står det vilken fråga som är ställd till de äldre och vi anger vilken fråga 

det var i enkäten inom parentes så att det går lättare för läsaren att följa med. I tabellerna och 

diagrammen står det hur många som har svarat i antal och i procent.  

 
Bakgrundsdata 

Det är totalt 220 pensionärer som har besvarat enkäterna och av dessa består tre fjärdedelar av kvinnor 

och en tredjedel av män (fråga 1). Åldern på dessa respondenter har god spridning. Som framgår av 

diagram 1 återspeglar åldersfördelningen i vår enkätundersökning vad man inom statistiken kallar för 

normalkurva eller normalfördelning. Det innebär kortfattat att mittenvärdena förekommer mest, och 

att frekvensen blir lägre ju längre bort från mitten vi befinner oss (Byström 2003, s. 107). 

 
   Diagram 1. Åldersspridningen över våra respondenter (fråga 2) 

 

Det är bra för vår undersökning att det är stor spridning på åldern då det representerar olika 

åldersgrupper av pensionärer. Av 220 personer som fyllde i enkäten var det ett internt bortfall på tio 

stycken som inte hade angett sin ålder.  

 Ungefär två tredjedelar var ensamstående eller änka/änkling och en tredjedel var gift eller sambo 

(fråga 3). Det var 187 personer som hade barn (85 %) och de resterande 33 personerna (15 %) hade det 

inte (fråga 4). Våra respondenter består av pensionärer som vi kommit i kontakt med via servicehus 

och pensionärsföreningen PRO. Vi besökte sex olika servicehus och sju olika PRO föreningar vilket 

innebär att respondenterna är väl spridda inom Stockholm stad. Lite drygt en fjärdedel bodde på 

servicehus och tre fjärdedelar besökte vi via PRO.  
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 Som framgår av tabell 1 var det 53 personer som bor i servicehus och fyra personer i annat särskilt 

äldreboende. Konstateras kan då att ca ¼ av respondenterna således har haft kontakt med 

socialtjänsten vid åtminstone ett tillfälle eftersom alla särskilda äldreboenden, servicehusboende 

inkluderat är biståndsbedömda boenden.  

 

Tabell 1. Bor du just nu i ordinärt boende el. i en bostad som du fått genom socialtjänsten? 

(fråga 6) 

 Antal Procent Ackumulerad Procent 

Hyresrätt 92 41,8 41,8 

Bostadsrätt 44 20 61,8 

Villa 19 8,6 70,5 

Radhus 7 3,2 73,6 

Servicehus 53 24,1 97,7 

Annat särskilt äldreboende 4 1,8 99,5 

Annan boendeform 1 0,5 100,0 

Total 220 100,0  

 

Deras utbildning (fråga 5) var fördelad på så sätt att 103 personer (drygt 50 %) hade 

folkskoleutbildning, 37 personer (ca 17 %) hade realskoleutbildning eller grundskoleutbildning, 17 

personer hade gymnasieutbildning (ca 8 %) 39 personer hade gått i högskola eller universitet (drygt 20 

%). Resterande hade kryssat för annan utbildning vilket har varit flickskola, pojkskola, militärskola, 

olika typer av handelsutbildningar. Tre personer hade inte svarat på frågan. Eftersom hälsan kan 

påverka ens förmåga att ta del av information och kunskap frågade vi respondenterna hur de själva 

värderade sin hälsa. (se tabell 2)  

 
  Tabell 2. Anser du din hälsa vara god eller nedsatt? (fråga 15) 

 Antal Procent 

Mycket God 31 14,0 

God 85 38,6 

Lite nedsatt 71 32,0 

Mycket nedsatt 28 12,7 

Har ej svarat 5 2,7 

Totalt 220 100,0 
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Som framgår av tabell 2 var det 156 personer (lite drygt 70 %) som tyckte sig ha en god eller lite 

nedsatt hälsa. Det var ”bara” 28 personer (ca 13 %) som ansåg sig ha en mycket nedsatt hälsa och 31 

personer (14 %) som ansåg sig ha en mycket god hälsa. Det var fem personer (ca 3 %) som inte hade 

svarat på frågan. De äldre hade en bra regelbunden kontakt med anhöriga och vänner och det var 

enbart fem respondenter som inte hade någon kontakt med vare sig anhöriga eller vänner (fråga 16). 
 

De äldres kunskap om äldreomsorgen 

I enkäten bad vi respondenterna ange om de kände till vad kundvalsmodellen var. Det syftar på att de 

äldre själva ska kunna välja sina utförare ifråga om hemtjänst och särskilda äldreboenden. Det är alltså 

den modell som biståndsarbetarna inom äldreomsorgen arbetar utifrån idag i Stockholm stad när det 

gäller val av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Detta innebär att den äldre själv får välja utförare 

utifrån en lista som tillhandahålls av biståndsbedömaren. De utförare som står med på listan är de som 

har ett avtal med kommunen.  

 
 Tabell 3. Vet du vad kundvalsmodellen inom äldreomsorgen är? (fråga 20) 

De som svarat Antal Procent Giltig procent 

Ja 43 19,5 19,7 

Nej 175 79,5 80,3 

Totalt 218 99,1 100,0 

Ej svarat 2 0,9  

Totalt 220 100,0  

Som tabell 3 visar var det så många som 175 personer som inte visste vad kundvalsmodellen var för 

någonting. Det är så mycket som drygt 80 procent av de tillfrågade. Det var ett internt bortfall på två 

personer som inte hade besvarat frågan. Genom vår fråga 21 i enkäten ville vi ta reda på om de äldre 

kände till begreppet vård och omsorgsboende. 

  
 Tabell 4. Vet du vad uttrycket vård och omsorgsboende är för något? (fråga 21) 

De som svarat Antal Procent Giltig procent 

Ja 73 33,2 34,0 

Nej 142 64,5 66,0 

Totalt 215 97,7 100,0 

Ej svarat 5 2,3  

Totalt 220 100,0  
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Enligt tabell 4 var det 73 personer (33  %) som angav att de visste vad vård och omsorgsboende är för 

något. Så många som 142 personer angav att de inte vet vad det är för något, det är alltså två 

tredjedelar av de svarande som inte vet. Det interna bortfallet på frågan var fem som inte har svarat.  

 På vår fråga 22 i enkäten fick respondenterna kryssa för vilka ställen som de trodde att man kunde 

ansöka om att få bo på via socialtjänsten. I kronologisk ordning uppifrån var det servicehus som var 

mest förkryssat, 119 till antalet. Då 53 av respondenterna bodde på servicehus kan det ju tänka sig att 

det är en av anledningarna till att det var så många som kände till just den boendeformen. Sen kom 

seniorboende med betydligt färre kryss, 54 personer och ålderdomshem med 47 kryss. Det 

anmärkningsvärda här är att seniorboende söker man alltså inte till via socialtjänsten. Det är inte ett 

boende som är biståndsbedömt utan sköts som vilket ordinärt boende som helst. Ett avvikande svar i 

sammanhanget var att en person trodde att det fortfarande fanns fattighus kvar. Alla ställen i denna 

fråga är ju inte ställen man kan bo på, trots detta har alla förslagen blivit förkryssade med minst två 

kryss (förutom fattighus = ett kryss). Det är tydligt att det är en begreppsdjungel som inte är helt lätt 

att förstå, detta med särskilda äldreboenden. Det interna bortfallet var också stort på denna fråga, 57 

personer hade inte svarat.  

 Det var ungefär samma interna bortfall på fråga 23 i enkäten som är en matrisfråga (se tabell 5). 

Det skiljde sig dock lite mellan de olika delfrågorna. På denna fråga fick de kryssa i vad de trodde 

stämde överens med vårt uttalande och det visade sig att kunskapen även här var låg. Vi illustrerar 

genom att visa frågan exakt som den såg ut i enkäten men här har vi fyllt i antalet ja som 

respondenterna har svarat respektive nej i ja och nej rutorna.  

 

  Tabell 5. Kryssa i de påståenden som du tror stämmer. (fråga 23)     

  Ja Nej Inget 
svar 

PPåå  åållddeerrddoommsshheemm  bboorr  bbaarraa  äällddrree  öövveerr  8800  åårr                45 124 51 

PPåå  sseenniioorrbbooeennddee  bboorr  bbaarraa  ppeerrssoonneerr  öövveerr  6655  åårr                            109 65 46 

PPåå  sseenniioorrbbooeennddee  kkaann  mmaann  ffllyyttttaa  iinn  äävveenn  iinnnnaann  mmaann  äärr  ppeennssiioonnäärr    112 61 47 

PPåå  åållddeerrddoommsshheemm  kkaann  mmaann  ffllyyttttaa  iinn  äävveenn  iinnnnaann  mmaann  äärr  ppeennssiioonnäärr      51 112 57 

EEtttt  åållddeerrddoommsshheemm  aannssöökkeerr  mmaann  oomm  aatttt  ffåå  bboo  ppåå  hhooss  ssoocciiaallttjjäännsstteenn        121 29 70 

EEtttt  sseenniioorrbbooeennddee  aannssöökkeerr  mmaann  oomm  aatttt  ffåå  bboo  ppåå  hhooss  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  95 60 65 

MMaann  kkaann  ssjjäällvv  bbeesslluuttaa  aatttt  mmaann  sskkaa  ffåå  bboo  ppåå  eetttt  sseerrvviicceehhuuss                  62 110 48 

PPåå  sseenniioorrbbooeennddee  ffiinnnnss  bbååddee  llääkkaarree  oocchh  ssjjuukksskköötteerrsskkoorr  ttiillllggäänngglliiggaa  80 86 54 

EEtttt  ddeemmeennssbbooeennddee  oocchh  ggrruuppppbbooeennddee  fföörr  ddeemmeennttaa  äärr  ssaammmmaa  ssaakk        87 71 62 

PPåå  sseerrvviicceehhuuss  ffiinnnnss  aallllttiidd  ffaasstt  ttiillllggäänngglliigg  ppeerrssoonnaall  aatttt  ttiillllggåå      155 21 44 

SSjjuukkhheemm  oocchh  ssjjuukkhhuuss  äärr  ssaammmmaa  ssaakk              24 149 47 

SSäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee  äärr  eetttt  ssaammlliinnggssnnaammnn  fföörr  ddeemmeennssbbooeennddeenn        59 101 60 
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·       
Det var 121 personer som trodde att man ansökte hos socialtjänsten om att få bo på ett ålderdomshem 

och det var så pass många som ca 80 procent av dem som svarat på frågan, bortfallet borträknat. Dessa 

personer hade svarat rätt men vid samma fråga om seniorboende trodde 95 personer (ca 63 %) att det 

var samma procedur även där och det är det ju inte. Till och med skillnaden mellan sjukhem och 

sjukhus hade 24 personer tagit fel på. De trodde att det var samma sak vilket det inte är. 62 personer 

trodde att de själva kunde ta beslut om att få bo på ett servicehus och det får man alltså inte, det är 

socialtjänsten som tar beslut om det. Det var 61 personer som inte visste att man kunde flytta in i ett 

seniorboende innan man fyllde 65 år. En vits med boenden som seniorboenden 55+ är just att man 

skall flytta in innan man blir alltför gammal och få ett mera anpassat boende i ett tidigare skede i livet. 

 Det var väldigt få som kunde ange några utförare inom äldreomsorgen i sin kommun (fråga 24 och 

25). Det var 32 personer som hade svarat på dessa frågor och då hade de flesta angivit en eller två 

utförare. Men så många som 188 personer kände inte till någon. Det är en så hög procentsiffra som 85 

procent.  

 Vi undrade över om det var någon skillnad i kunskap mellan de som bodde i ordinärt boende och 

de som bodde i ett redan biståndsbedömt boende. Genom att använda oss av en korstabell då vi 

sammanför olika variabler, (se tabell 6) i detta fall svaren på frågan gentemot hur de äldre bor, ser vi 

om det är någon skillnad. 

  

Tabell 6. Om en person bor på ett ålderdomshem och blir så pass dålig att han/hon inte längre 

klarar av att ta hand om sig själv får han/hon bo kvar då?(fråga 26)  

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Hyresrätt 15 29 46 90 

Bostadsrätt 17 7 19 43 

Villa 3 3 13 19 

Radhus 0 1 6 7 

Servicehus 11 16 24 51 

Annat särskilt äldreboende 0 1 2 3 

Annan boendeform 0 0 1 1 

Total 46 57 111 214 
 
 
Om vi räknar ihop de som svarat som bor på biståndsbedömda servicehus och annat särskilt 

äldreboende var det elva personer (ca 19 % av de boende på särskilt äldreboende) som trodde att den 

äldre skulle få bo kvar och det var 17 personer (ca 29 % av de boende på särskilt äldreboende) som 

trodde att den äldre skulle få flytta. Av de resterande som då bor i ordinärt boende trodde 35 personer 

(21 % av de som bor i ordinärt boende) att den äldre skulle få bo kvar och 40 (24 % av de som bor i 
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ordinärt boende) svarade att de trodde den äldre inte skulle få bo kvar. Av detta kan vi se att det inte är 

så stor skillnad kunskapsmässigt i den frågan. Totalt sett var det 111 personer som svarat att de inte 

visste svaret. Det var ett bortfall på sex personer som inte svarade på frågan överhuvudtaget. 

 Med vår enkätfråga 31 ville vi ta reda på om de äldre visste om det fanns både kommunala och 

privata utförare inom hemtjänsten just där de bor. 

 
Tabell 7. Finns det både privata och kommunala utförare inom hemtjänsten där du bor? (fråga 

31) 

 Antal Procent 

Ja 80 36,4 

Nej 10 4,5 

Vet ej 127 57,7 

Ej svarat 3 1,4 

Totalt 220 100,0 
 
 
 
Den här typen av frågor ställde vi för att få reda på vad den äldre kände till om äldeomsorgen i sin 

egen stadsdel. Vi valde här att endast fråga om privata och kommunala utförare. Den privata sektorn 

(ideella organisationer) tog vi upp i fråga 33 (se tabell 9). Majoriteten av de äldre svarade att de inte 

vet.  

 
Tabell 8. Finns det både privata och kommunala utförare inom särskilda äldreboenden i den 
stadsdel där du bor? (fråga 32) 

 

 Antal Procent 

Ja 51 23,2 

Nej 11 5,0 

Vet ej 153 69,5 

Ej svarat 5 2,3 

Totalt 220 100,0 
 
  
En betydelsefull sektor inom äldreomsorgen, som lätt glöms bort, är den ideella sektorn. Vi ställde en 

separat fråga om denna för att se ifall de äldre kände till om det finns frivilligorganisationer som 

utförare för hemtjänst och särskilda äldreboende.  
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Tabell 9. Finns det ideella organisationer som utförare inom hemtjänsten eller särskilt boende i 

den stadsdel där du bor? (fråga 33) 

 

 Antal Procent 

Ja 21 9,5 

Nej 21 9,5 

Vet ej 174 79,1 

Ej svarat 4 1,8 

Totalt 220 100,0 
 
 

Antalet hemtjänstutförare varierar från kommun till kommun. De som väljer hemtjänstutförare kan av 

biståndshandläggaren få en lista på ca 20-30 olika utförare. Vi ställde en fråga till de äldre om de 

kände till hur många utförare det finns i deras stadsdel. Utan att undersöka om de svarade ”rätt” på 

frågan, ville vi helt enkelt undersöka om de ansåg sig veta hur många det är. Endast åtta personer 

svarade ja på frågan. 

 
Tabell 10. Vet du hur många utförare som finns att välja mellan när det gäller hemtjänsten inom 

den stadsdel där du bor? (fråga 29).  

 

 Antal Procent Giltig procent Ackumulativprocent 

Ja 8 3,6 3,7 3,7 

Nej 207 94,1 96,3 100,0 

Totalt 215 97,7 100,0  

Ej svarat 5 2,3   

Totalt 220 100,0   

 

Enligt tabell 10 är det så pass många som 207 personer (ca 94 %) som svarat att de inte vet hur många 

utförare det finns att välja emellan, trots att en del av dessa respondenter faktiskt har hemtjänstinsatser. 

Det var bara åtta personer (ca 4 %) som ansåg sig veta detta. Vi ställde en likadan fråga i vår enkät 

som handlade om utförare för särskilda äldreboenden och vad de äldre kände till om detta. Vi var 

medvetna om att svaren kunde se lite olika ut beroende på om de bodde på servicehus eller i ordinärt 

boende, hur mycket kontakt de hade med socialtjänsten osv.  
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Tabell 11. Vet du hur många utförare som finns att välja mellan när det gäller särskilda 

äldreboenden inom den stadsdel där du bor? (fråga 30) 

 Antal Procent Giltig procent Ackumulativ procent 

Ja 7 3,2 3,2 3,2 

Nej 211 95,9 96,8 100,0 

Vet ej 218 99,1 100,0  

Ej svarat 2 0,9   

Totalt 220 100,0   

 
Även enligt tabell 11 ser vi att enbart sju personer (ca 3 %) visste hur många utförare det finns att välja 

emellan. Så många som 211 personer (ca 96 %) visst inte hur många det finns. Detta kan vara mer 

förklarligt i och med att Stockholm stad ännu inte har infört kundvalsmodellen när det gäller särskilt 

äldreboende. Det kommer dock att införas som vi tidigare skrivit om den 1 juli 2008. 

 Vi frågade även om respondenterna trodde att man idag får välja utförare själv i fråga om hemhjälp 

(fråga 27) och det var bara 43 av 220 personer som svarade rätt på den frågan och det var det första 

alternativet d.v.s. Ja , om utförarna har avtal med kommunen. 29 personer trodde att de fick välja 

vilken som helst och 43 personer trodde inte att man fick välja alls. Två personer trodde att man fick 

välja själv men bara efter att ha stått i kö två år. 14 personer trodde att man ibland tog hänsyn till 

önskemål och 85 personer svarade att de inte visste. Det interna bortfallet på frågan var fyra personer.  

 Vår fråga 28 i enkäten bestod av en liknande fråga och det var om man idag får välja utförare själv i 

fråga om särskilda äldreboenden som beviljas genom socialtjänsten? På denna fråga var det 42 som 

hade svarat rätt d.v.s. nej. 25 personer hade svarat ja om utförarna har avtal med kommunen. 20 

personer hade svarat ja vilken som helst, fyra hade svarat nej, endast efter kö i två år och 17 hade 

svarat att man ibland tar hänsyn till önskemål. Sju personer hade inte svarat alls. 105 personer hade 

svarat att de inte vet. Det är en väldigt stor spridning på svaren och vi kan se att det är väldigt få som 

svarat rätt på dess kunskapsfrågor.   

 I tabell 12 och 13 använder vi oss av korstabuleringar för att se om det finns någon skillnad eller 

något samband med kunskapen mellan de som bor i eget ordinärt boende jämfört med dem som bor i 

ett biståndsbedömt boende.  
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Tabell 12. Får man idag välja utförare själv i fråga om hemhjälp som beviljas genom 

socialtjänsten? (fråga 27) 

 

 

 

Ja, om utförarna 

har avtal m 

kommunen 

Ja, vilken 

som helst Nej 

Nej, endast 

efter 2 år i 

kö Vet inte 

Ibland tas 

hänsyn till 

önskemål Total 

Hyresrätt 19 13 14 1 34 9 90 

Bostadsrätt 13 6 7 0 14 2 42 

Villa 2 3 5 0 9 0 19 

Radhus 0 1 0 0 5 1 7 

Servicehus 8 6 16 1 20 2 53 

Annat särskilt 

äldreboende 1 0 1 0 2 0 4 

Annan 

boendeform 
0 0 0 0 1 0 1 

Total 43 29 43 2 85 14 216 

 
 

Den här korstabuleringen jämför svaren från dem som bor på servicehus med dem som bor i ordinärt 

boende på frågan om man själv får välja hemtjänstutförare. Det rätta svaret är ”Ja, om utförarna har 

avtal med kommunen”. De flesta, från alla boendeformer, svarade ”Vet inte” på frågan. Majoriteten av 

de som bor på servicehus svarade fel på frågan (borträknad de som svarade ”Vet inte”). Av dem som 

svarade rätt på frågan bodde de flesta i ordinärt boende. Det kan finnas olika förklaringar till detta. 

Kanske spelade ålder och hälsa en viss roll.  
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Tabell 13. Får man idag välja utförare själv i fråga om särskilda äldreboenden som beviljas 

genom socialtjänsten? (fråga 28) 

 Ja, om 

utförarna 

har avtal m 

kommunen 

Ja, vilken 

som helst Nej 

Nej, endast 

efter 2 år i 

kö Vet inte 

Ibland tas 

hänsyn till 

önskemål Total 

Hyresrätt 10 8 12 2 47 10 89 

Bostadsrätt 10 7 6 0 17 3 43 

Villa 1 1 4 0 12 1 19 

Radhus 0 0 1 1 5 0 7 

Servicehus 3 4 19 1 20 3 50 

Annat 

särskilt 

äldreboende 

1 0 0 0 3 0 4 

Annan 

boendeform 
0 0 0 0 1 0 1 

Total 25 20 42 4 105 17 213 

  

 

Varifrån får de äldre sin information och kunskap 

Vi har också undersökt varifrån de äldre har fått sin kunskap och av de två nedanstående tabellerna (se 

tabell 14 och 15) ser vi varifrån de har fått den kunskap de har. På de två nästföljande 

kunskapsfrågorna kunde respondenterna fylla i flera alternativ.  

 
Tabell 14.  Varifrån har du fått den kännedom du har idag om olika typer av särskilda 
äldreboenden samt olika utförare för särskilda äldreboenden? (fråga 17) Är det genom
     

 Ja Nej 

Massmedia 69 140 

Internet 1 214 

En vän 12 203 

Anhöriga 21 194 

Socialtjänsten 17 198 

Andra Professionella 9 206 

Genom skriftlig information  31 184 

På annat sätt 22 193 

Har ingen speciell kännedom 76 139 
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Enligt tabell 14 är det 69 personer av 220 som har fått sin information ifrån media. Det är 31 procent, 

d.v.s. nästan en tredjedel av de äldre som bl.a. fått sin information därigenom. 31 personer (14 %) har 

fått sin kännedom via skriftlig information. Detta kan vara information från socialtjänsten, från 

utförarna som själva har gjort reklam för sig men även övrig skriftlig information.  Så många som 76 

personer (34 %) anser att de inte har någon speciell kännedom. 17 personer (ca 8 % ) har svarat att de 

har fått kännedom/kunskap via socialtjänsten. Vi ställde motsvarande fråga när det gäller utförare 

inom hemtjänsten.   

  

 Tabell 15. Varifrån har du fått den kännedom du har idag om olika utförare inom hemtjänsten? 
  (fråga 18) Är det via: 

  

 Ja Nej 

Massmedia 58 154 

Internet 1 211 

En vän 15 197 

Anhöriga 21 194 

Socialtjänsten 19 193 

Andra Professionella 10 202 

Genom skriftlig information  23 189 

På annat sätt 19 193 

Har ingen speciell kännedom 83 129 
 
 
  

Enligt tabell 15 kan vi se att det är snarlika siffror som i tabell 14. När det gäller kännedom om 

hemtjänst hade 58 personer (26 %) fått sin information via bl.a. massmedia. Så många som 83 

personer (ca 38 %) hade ingen speciell kännedom.  
 

De äldres kontakt med socialtjänsten 

På fråga åtta i vår enkät undrade vi över hur många som hade varit i kontakt med socialtjänsten och 

där visade det sig att 73 personer (ca 34 %) hade varit i kontakt med socialtjänsten. Detta innebär att 

det är några till utöver de som bor i de särskilda äldreboendena som har haft kontakt med 

socialtjänsten och det förmodar vi är de som har hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende eller om de 

varit i kontakt med socialtjänsten för att få information av något slag.  

 Enligt tabell 16 kan vi se vilken information de 73 äldre har fått som har haft kontakt med en 

biståndsbedömare inom socialtjänsten. 
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Tabell 16. Om du varit i kontakt med socialtjänsten vilken typ av information fick du? (fråga 19) 

 

Dagverksamhet  10 Lagstiftning  5 

Hemtjänstinsatser  30 Riktlinjer  2 

Olika utförare inom hemtjänsten   6 Aktiviteter för äldre 7 

Olika utförare för särskilda äldreboenden  4 Kostinformation 3 

Olika boendeformer   9 Hälso- och sjukvård 7 

Avlastning/Växelvård  24 Anhöriganställning 3 

Trygghetslarm    5 Dagrehabilitering 5 

Annat, vad    5 

 

På den här frågan kunde de äldre kryssa för flera förslag och de har de flesta gjort. När vi räknat bort 

de som inte har varit i kontakt med socialtjänsten, d.v.s. 147 personer så är det 61 personer som har 

svarat på denna fråga och det är ett internt bortfall på tolv stycken. Detta innebär att inte alla har svarat 

på denna fråga och vi vet inte anledningen till detta. Har de inte fått någon information trots att de har 

haft kontakt eller missade de frågan av någon anledning? Det kan också vara så att de inte helt enkelt 

kommer ihåg vilken information de har fått och att de därför har valt att inte svara. Vi kan dock av 

resultatet utläsa att den typ av information de flesta ansåg sig ha fått var information om 

hemtjänstinsatser och avlastning/växelvård. 
  

De äldres syn på valfriheten och dess förutsättningar  

När det gällde den egna kännedomen om hemtjänst och särskilda äldreboenden (fråga 34) svarade ca 

70 procent att de hade en mycket bristfällig eller mycket bristfälliga kunskaper. På vår fråga om hur de 

bedömer värdet av valfrihet inom äldreomsorgen på skalan ett till fem (fråga 36) svarade ca 50 procent 

att det var mycket viktigt eller viktigt. 23 procent kryssade för mellanalternativet och 22 procent tyckte 

att det inte var viktigt eller lite viktigt. Det interna bortfallet på den frågan var åtta procent.  

 För de som har kryssat för att de har eller har haft hemtjänst, undrade vi om de ansåg att de hade 

haft möjlighet att välja utförare. (se diagram 2) 
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   Diagram 2. Anser du att du hade möjlighet att välja utförare när du fick hemtjänst? (fråga 13)  

 
 

Det var 128 personer som inte skulle ha svarat på denna fråga då de inte har eller har haft hemtjänst 

och följaktligen inte heller kan uttala sig. Det var ett internt bortfall på 17 personer som har hoppat 

över frågan och vi vet inte om de tillhör de som inte har hemtjänst eller om de har det och av någon 

okänd anledning har hoppat över frågan. Det var alltså 75 stycken som svarade på frågan och av dessa 

var det så pass mycket som 76 procent som ansåg att de inte har fått välja utförare. Nu vet vi inte 

vilket år de fick sin hemtjänst med tanke på att kundvalsmodellen infördes 2002 i Stockholm men av 

dem som svarat på fråga åtta i enkäten om när de senast var i kontakt med hemtjänsten framgår det att 

minst 39 personer har ansökt efter att kundvalsmodellen infördes. Dessutom skall en nyprövning ske 

varje år då de äldre skall få möjlighet att välja en annan utförare om de skulle vilja göra det.  

  I fråga tolv i vår enkät frågade vi dem som har gjort en ansökan genom socialtjänsten om hemhjälp 

eller särskilt äldreboenden, vem de ansåg hade påverkat mest om vad de ansökte om. Det var 32 

personer av de äldre som tyckte att biståndsbedömaren var den som hade påverkat dem mest när de 

ansökte om insats hos socialtjänsten. 14 personer tyckte att deras egna förslag var det som avgjorde 

mest, tätt följd av anhörigas påverkan som tolv personer hade svarat. Läkarens påverkan hade tio 

personer angett, vänner hade tre angett och slutligen hade två personer svarat annan men inte angett 

vem. Ingen hade svarat sjuksköterska eller vårdpersonal. 

 Har då de äldre en möjlighet till att göra ett aktivt och självständigt val ifråga om hemtjänst och 

särskilda äldreboenden? Vi frågade vad de äldre själva ansåg? 



 53

Diagram 3. Hur bedömer du din möjlighet till att göra ett aktivt och självständigt val ifråga om 

hemtjänst och särskilda boenden? (fråga 35) 

  
 

 
Som vi här ser anser de äldre själva att de inte har bra möjligheter till ett aktivt självständigt val. 

Nästan 60 procent av de tillfrågade tyckte sig ha mycket bristfällig eller bristfällig möjlighet till att 

göra ett aktivt självständigt val. Vi undrade också över hur de äldre uppfattar val och valmöjligheter 

inom äldreomsorgen och svaren ser vi i diagram 4 och 5.   

 

Diagram 4. Vi måste göra många val i livet såsom val av dagis, skola, sjukvård, äldreomsorg, 

elbolag, telebolag, försäkringsbolag, pensionsbolag osv. Valen är många och vi undrar hur du 

uppfattar valsituationer? (fråga 37)  

 
Enligt diagram 4 är det 91 personer (ca 42 %) av dem som har svarat som tycker att valsituationer ofta 

eller mycket ofta är svåra. Det är 75 personer (ca 34 %) som har svarat att de upplever att 

valsituationer ibland är svåra. Det var 27 personer (ca 12 %) som svarade att de inte visste och 18 
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personer (ca 8 %) svarade att de inte upplevde valsituationer som svåra. Mot bakgrund av detta blir det 

extra intressant att se hur de äldre upplever valen inom just äldreomsorgen (se diagram 5).   

 
    Diagram 5. Hur upplever du valen inom äldreomsorgen? (fråga 38) 

 
 

Enligt diagram fem ser vi att 95 personer (ca 48 %) av dem som svarade på frågan upplever valen 

inom äldreomsorgen som lite jobbiga och 92 personer (46 %) upplever det som jobbiga. Det var enbart 

13 personer (ca 6 %) av dem som svarade att det upplevde det lätt eller mycket lätt.  

 Vi undrade om de äldre behövde mer information (fråga 39) om hemtjänst och särskilda 

äldreboenden för att kunna genomföra ett val och det var ca 62 procent som tyckte att det behövde det.  
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ANALYS OCH DISKUSSION 

Enligt resultaten kan man dra slutsatsen att de äldres kunskap om äldreomsorgen är mycket begränsad. 

Detta gäller både hemtjänst och särskilda äldreboenden samt om dess utförare. Den största 

informationskällan till respondenternas kunskap är massmedia och av socialtjänsten har de inte fått 

tillräckligt med information för att kunna göra ett aktivt självständigt val. Många av de äldre i vår 

studie upplever att valsituationer är jobbiga och speciellt de val som skall göras inom äldreomsorgen. 

Med dessa resultat har vi därmed fått våra frågeställningar besvarade. Vårt syfte var också att beskriva 

och analysera förutsättningarna för valfrihet inom äldreomsorgen. Vi ville veta vilka faktorer som 

påverkar valsituationer och de äldres kunskap/kännedom. Vad kan det bero på att det ser ut som det 

gör? Utifrån de olika teorierna om kunskap och beslut, gerotranscendensen, lagstiftningen och 

biståndshandläggarens arbetsförfarande skall vi nu beskriva vad kunskapsbilden hos de äldre idag kan 

bero på. Vi har valt att skriva vår analys i tre huvudrubriker. Den första handlar om Kontakten med 

socialtjänsten och informationen därifrån. Den andra delen i vår analys rubricerar vi Valfriheten och 

dess förutsättningar. Den tredje och sista rubriken handlar om Kunskapen om äldreomsorgen. Dessa 

indelningar är inte helt strikta utan flyter in lite i varandra i vissa avseenden. Anledningen till det är att 

resonemangen helt enkelt går in i varandra och har med varandra att göra. För att underlätta för läsaren 

och göra det mer överskådligt har vi delat in analysen i underrubriker.  

 

Kontakten med socialtjänsten och informationen därifrån 

De äldres blygsamma kännedom om äldreomsorgen kan ha många anledningar. En kan vara att de helt 

enkelt inte har fått tillräckligt med information och att vi genom bättre informationskanaler skulle 

kunna avhjälpa detta. Enligt resultatet om varifrån de äldre hade fått sin kunskap om olika utförare 

inom hemtjänsten, var det 14 procent som ansåg att de hade fått skriftlig information och med tanke på 

att Stockholm stad i samband med att kundvalsmodellen infördes skickade ut information till alla 

personer fyllda 65 år har uppenbarligen den informationen inte gått fram med lyckat resultat. Det är 

intressant, talande och lite skrämmande att så många av de äldre som varit i kontakt med 

socialtjänsten, på frågan om varifrån de fått information om olika utförare inom hemtjänsten, har 

kryssat för att de inte har någon speciell kännedom. Med tanke på att äldre har rätt att välja utförare 

inom hemtjänsten, och att många äldre som kommer i kontakt med socialtjänsten ansöker om 

hemtjänstinsatser, bör socialnämnden verka för att information om de olika utförarna tillhandahålls på 

olika sätt. De som svarat att de fått information uppger att de har fått det från andra källor, såsom 

massmedia. Det tycks som om massmedia och skriftlig information är den främsta informationskällan 

för våra respondenter. En del av de äldre som svarat ”skriftlig information” kan förvisso ha fått den 

från socialtjänsten, men vi vet inte hur många det är i så fall.  

 En minoritet uppger att de fått informationen via andra personliga kontakter i någon form. Endast 

19 personer av de 220 tillfrågade uppgav att de fått information från socialtjänsten (se tabell 15).  
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 Vi kan också fråga oss om äldre endast skall få information om de olika valmöjligheterna i det läge 

då de verkligen är i behov av hjälp? Behöver de inte få information redan tidigare? Vi kan tänka på 

andra klienter inom socialtjänsten: Hur många av de medborgare som är i behov av, och är berättigade 

till t.ex. försörjningsstöd, vill ansöka om det ifall de inte känner till vilken typ av hjälp de har rätt till 

och under vilka förutsättningar? Kräver inte både informationsskyldigheten för socialtjänsten och 

arbetet mot jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmanderätt och social trygghet (SFS 2001:453) att de 

grupper som kan tänkas behöva samhällets stöd blir informerade om det utbud som finns? Låt oss ge 

ett exempel: En äldre (person A) är i behov av stöd och hjälp i hemmet, och har en vän (person B) som 

har hemhjälp genom en utförare som han eller hon är lite missnöjd med, och båda två saknar kunskap 

om de olika alternativen som finns bland utförarna. Är det då inte mer sannolikt att person A drar sig 

för att ansöka om hemhjälp? Varför skulle person A vilja ansöka om hemhjälp - trots ett växande 

behov - ifall det enda utföraralternativ person A känner till fungerar mindre bra? Om person A hade 

känt till att det finns ett stort utbud på olika hemtjänstutförare, och känt till att klienterna har rätt att 

byta hemtjänstutförare ifall de är missnöjda, hade person A kanske inte bara valt att ansöka, utan också 

föreslagit person B att byta utförare till en bättre, eller en mer passande. Detta kan kopplas till vad vi 

tidigare skrev om ”availability heuristics” (se sidan 36).  

 Socialnämnden skall verka för att de äldre, som behöver hjälp, får ”stöd och hjälp i hemmet och 

annat lättåtkomlig service” (SFS 2001:453). Det är en allmän formulering som i sig själv inte anger att 

de behöver gå ut med information. Men socialtjänsten har också en allmän informationsskyldighet, 

och det säger också sig självt att ingen ansöker om något som man inte känner till. Det borde leda till 

att det utåtriktade informationsarbetet utvecklas, inte minst ju mer utvecklad valfriheten inom 

äldreomsorgen blir.  

 Ett alternativet är att föra ut uppgiften att förmedla information åt de äldre till företag. Men 

förutsättningen för rättsäkerheten, som är så central inom äldreomsorgen (Dunér & Nordström, 2005, 

s. 29-30) är att kommunen fortfarande inom ramen för lagstiftningen tillgodoser sina medborgares 

behov av stöd och hjälp, som det står i Socialtjänstlagen 1 kap 2 § (SFS 2001:453). 

 Brister äldreomsorgen kan andra aktörer komma att ta på sig arbetet. Eftersom gränsen inte är helt 

tydlig mellan anhörigas ansvar och den offentliga omsorgens ansvar (Dunér & Nordström, 2005, s. 11-

18) finns det en risk att ansvaret lämpas över, så att anhöriga tar på sig för mycket, och kommunen kan 

göra besparingar. 

 

Begränsningar och behov 

Även om informationen bättras finns det som Socialstyrelsen påpekar i sin rapport, andra 

begränsningar som påverkar den äldres möjlighet till val i äldreomsorgen förutom informationen. Det 

är formella begränsningar såsom bl.a. kommunens resurser, individens egna begränsningar, de äldres 

intresse av valfrihet samt avgifternas betydelse (Socialstyrelsen, 1995, s. 15-22). Det var 91 personer 

(ca. 42 %) som hade svarat att de hade lite eller mycket nedsatt hälsa och det kan påverka ens 
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möjlighet till valfrihet. I rapporten om kundvalsmodellen visar Hjalmarsson att de äldres 

förutsättningar till att välja var mycket begränsade, dels p.g.a. de äldres nedsatta förmågor men även 

att de äldre var mer intresserade av att välja vad insatserna skall bestå av än att välja utförare 

(Hjalmarsson, 2006, s. 87). Amartya Sen pratar också om förmåga samt om välbefinnande och frihet 

och skriver att faktiska friheter, det är när man har förmåga att välja ett liv som man har skäl att 

uppskatta. Förmåga är då en slags frihet, den faktiska friheten att uppnå alternativa kombinationer av 

sätt att fungera och leva (Sen, 1999, s. 74-75, 244, 402-403).  

 Frågan är ju också vad de äldre har för behov och vad de äldre vill välja om, är det utförare eller 

personalen, d.v.s. personen som kommer till hemmet och hjälper till som är det viktiga. Kristina 

Larsson och Mats Thorslund skriver om behovsbegreppet i äldreomsorgen om hur centralt i 

lagstiftningen och andra officiella texter det är men att begreppet behov är något man kan lägga många 

olika innebörder i. I socialtjänstlagen saknas en definition av vad som menas med behov och Larsson 

och Thorslund säger att vi saknar en diskussion om hur våra resurser skall fördelas och prioriteras 

inom äldreomsorgen (Larsson & Thorslund, 2006, s. 33-43). Det ”rätta” valet för den äldre kan då vara 

att ha valmöjligheten att välja vilken person som skall komma hem och hjälpa denne. Det är något som 

de äldre faktiskt vill välja enligt Socialstyrelsens rapport om kundvalsmodellen (Socialstyrelsen, 

1995). 

  Socialstyrelsen (a. a. s. 19) skriver också i sin rapport att möjligheten till att göra ett val 

naturligtvis beror på att den äldre har kunskap om de olika valmöjligheterna. Kopplat till vår studie så 

är vår titel på denna uppsats, Information – Kännedom – Valfrihet. I vår bakgrund och 

frågeformulering funderade vi just på om dessa faktorer hade någon koppling till varandra. I vår 

uppsats tycker vi att det har visat sig att det finns en koppling mellan dessa faktorer. Genom att 

informationen inte varit så tillfredsställande till de äldre och deras kännedom inte heller är stor, drar vi 

slutsatsen att det resulterat i att de äldre inte har bra förutsättningar för valfrihet.  

 

Förmågan 

Relationen mellan val och välbefinnande är komplex. Ett liv utan valmöjligheter vore outhärdligt, det 

har en positiv effekt på oss människor menar Schwarz (2004a) men bara fram till en viss punkt. För 

när valen ökar för mycket minskar vår förmåga att ta del av dessa fördelar. Dessutom kan de negativa 

effekterna som vi visat på i denna uppsats genom ”More is less” t.o.m. öka i takt med ökad valfrihet. 

Den information de äldre får måste vara mångsidig, lättförståelig och innehållsrik (Hjalmarsson, 2006, 

s.80). För att göra ett val måste personen i fråga först samla information gällande valmöjligheterna och 

det är inte alltid lätt att veta om informationen man får är tillförlitlig. Enligt tabell 6 och 7 i vårt 

resultat visade det sig att den största informationskällan för de äldre till äldreomsorg var via 

massmedia. Det kan vara lite problematiskt då man inte vet hur pålitlig informationen i massmedia är. 

 När det gäller konkurrerande företag som säljer varor eller tjänster använder de ofta reklam för att 

exponera sig. Denna reklam är i första hand dessvärre inte till för att informera kunden utan för att 
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sälja varan/tjänsten till kunden. För att få den information som behövs för att göra ett val måste 

informationen komma från någon neutral person eller organisation som arbetar för mitt intresse som 

kund. Den informationen måste vara tillförlitlig. Viktigt är också att jag som kund har tid att gå 

igenom den informationen jag fått för att sen göra ett val (Schwartz, 2004, s. 52-56). Socialtjänstens 

biståndsbedömare skulle här kunna vara denna neutrala person som arbetar för den äldres bästa. Det 

står även i Stockholms stads riktlinjer att biståndshandläggarna skall ge opartisk, korrekt och saklig 

information (Stockholm stad, 080219; Hjalmarsson, 2003, s. 30-31). Det står dock inte vad opartisk 

information innebär. Hjalmarsson skriver att om den äldre eller dess närstående inte kan välja skall 

biståndshandläggaren enligt Stockholm stad välja åt dem. Detta kan vara ett problem rent etiskt 

(Hjalmarsson, 2006, s. 82). Problemet är också att biståndshandläggarna enligt en utvärdering har 

uppfattat att de inte får ge pensionärerna hjälp att välja och det är just det som de äldre enligt samma 

utvärdering efterfrågar (Hjalmarsson, 2003, s. 7, 30). Detta kanske kan vara en av anledningarna till att 

det är så få som 19 personer (se tabell 15) som svarar att de har fått information via socialtjänsten om 

olika utförare inom hemtjänsten. Biståndshandläggarens yrkesroll är komplex. 

 

Biståndshandläggarens roll 

Det kan finnas en inbyggd begräsning i biståndshandläggarrollen. Biståndshandläggaren är en 

”gräsrotsbyråkrat”, som arbetar mycket nära klienterna, och i samverkan med ett stort antal aktörer 

som kan ge uttryck för sina viljor (a.a. s. 125). Gräsrotsbyråkratens arbete är, som tidigare sagt, är 

svårkontrollerat, både p g a den organisatoriska positionen och uppgiftens karaktär. 

Biståndshandläggaren befinner sig långt ned i organisationen men har samtidigt möjlighet att tolka 

lagen i det enskilda ärendet (Johansson, 1997, s. 16-17). Det svårkontrollerade arbetet kan komma att 

bli en ”blindspot”, en frizon för biståndshandläggaren att agera relativt godtyckligt och inte endast 

utifrån den äldres behov. Den äldre kan känna sig underlägsen gentemot den professionelle (Skau, 

2003, s. 67), och biståndshandläggaren kan ha ett tryck uppifrån att spara in på kommunens resurser. 

Enligt Dunér och Nordström (2002, s. 54, 123) arbetar biståndshandläggaren mer utifrån de 

organisatoriska förutsättningarna, än de äldres behov. 

 Biståndshandläggarnas och andra professionellas informationsöverföring i mötet med de äldre kan 

vara bristfällig. Men bristfälligt arbete, en bristfälligt organiserad äldreomsorg, och bristfällig kontroll 

av arbetet innebär också en inskränkning på de äldres rättsäkerhet. Rättsäkerheten förutsätter att 

medborgarna behandlas lika (därmed också olika grupper inom samhället, såsom äldre). Ramlagen 

anger att kommunen har ansvar för medborgarna, att hjälpa där behovet finns. Risken är här att 

rättssäkerhet endast finns på papper och inte fungerar i det praktiska arbetet. Rättssäkerheten berör ju 

inte endast lagstiftningens innehåll utan också dess tillämpning i praktiken av biståndshandläggarna (a. 

a. s. 30).  

 Vi redovisade tidigare att Amartya Sen anser att vår handlingsfrihet många gånger är bestämd och 

begränsad av sociala, politiska och ekonomiska faktorer och att det fanns fem skilda slag av frihet 
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varav en är trygghetsgarantier (Sen, 1999, s, 3,5,10-12). Det visade sig att trygghet var en av de 

viktiga faktorerna inför valen för de äldre (Hjalmarsson, 2003, s.6). Kanske skulle det behövas 

trygghetsgarantier inom äldreomsorgen för att underlätta när de äldre skall välja. Nu finns det däremot 

s.k. kvalitetsgarantier vilket innebär att utförare inom hemtjänsten som får avtal med kommunen åtar 

sig att arbeta efter vissa kriterier som gynnar den äldre. Enligt Marta Szebehely är det dock ett 

problem när man skall göra kvalitetsmätningar, vilket oftast görs genom brukarundersökningar då 

brukarna själva d.v.s. de äldre talar om vad de tycker om kvalitet. Hon säger att massmediadebatten 

inom äldreomsorgen kan påverka vad de äldre förväntar sig för kvalitet. Om massmedia skrivit mycket 

om hur dåligt det är kan de äldre uttrycka en större tillfredsställelse med utföraren än vad de normalt 

sett skulle ha gjort då de tycker att den kvalitet som de får i alla fall är bättre än vad massmedia har 

rapporterat om. De kan även tycka tvärtom, om massmedia skrivit hur bra allt är bedömer de äldre i 

det läget sin egen utförare som mindre tillfredställande (Szebehely, 2000, s. 190).    

 

Valfriheten och dess förutsättningar      

Även om en god information har givits/erhållits och det finns garantier menar Schwartz efter att i 30 år 

ha studerat hur människor gör val, att det ändå inte är säkert att vi människor vet hur vi skall hantera 

och värdera informationen vi har fått. Det måste klart framgå vilka valmöjligheter det finns och vilka 

konsekvenser valet kan få. I vår studie ansåg ungefär 60 procent av de äldre att deras möjlighet till att 

göra ett aktivt självständigt val inom äldreomsorgen var bristfälliga (diagram 3). Kundvalssystemet är 

en begränsad valfrihet och kundval förutsätter att de äldre gör rationella bedömningar enligt 

Hjalmarsson (2006, s. 80).  

 Enligt prospektteorin beter vi människor oss inte speciellt rationellt i valsituationer och det gör nog 

inte våra äldre medborgare heller, t.ex. när de ska välja utförare inom äldreomsorgen. Som vi tidigare 

exemplifierat är det hur någonting är presenterat och vilken beslutsmetod man använder som avgör 

vilka beslut som skall tas. Där kommer vikten av god information in. Enligt vår tabell 15 var 

spridningen av varifrån de fått sin kunskap om olika utförare inom hemtjänsten rätt stor, dock med en 

klar övervikt från massmedia. När det gäller både massmedia, anhöriga, vänner, andra professionella, 

skriftlig information eller annan kanal, kan alla dessa kunskapskanaler ha gett sin information om den 

äldres valmöjlighet på olika sätt till den äldre. Som Kahneman och Tversky påvisat kan de äldre ha 

haft en annan preferensordning och gjort ett annat val om valet lagts fram på ett annat sätt. Därmed har 

den invarians som nyttoteorin talar om faktiskt omkullslagits och prospektteorin förklarar bättre hur 

den äldre har gjort sitt val och även hur förutsättningarna för att göra val ser ut (Kahneman & Tversky, 

1981, s. 453-458). Detta i sin tur påverkar den äldres möjlighet till att göra ett aktivt och självständigt 

val och gör att förutsättningar blir betydligt svårare för den äldre.  
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Availability heuristics 

Vi kan även diskutera de äldres förutsättningar till valfrihet genom att koppla ihop det med 

”availability heuristics”. Om de äldre tar råd och information från exempelvis en vän som 15 personer 

i vår undersökning hade gjort så är det enligt empiriska studier så att det som är iögonenfallande och 

det som sticker ut är det som fastnar i vårt medvetande. Om en vän då exempelvis berättar mycket 

livligt och beskrivande hur den privata hemtjänsten Petterson & Co. alltid lagar väldigt bra mat så 

kommer den äldre ihåg detta väldigt väl. Det kan innebära att den äldre kan glömma eller förbise det 

faktum som de blivit informerade om av exempelvis socialtjänsten att denna hemtjänstutförare inte 

kan garantera att samma personal kommer till dig kontinuerligt. Detta leder i sin tur till att det är svårt 

att bygga upp en personlig relation mellan personalen och hjälptagaren. Kontinuitet och god kontakt 

med personalen är just sådana faktorer som det visat sig är av vikt för hemtjänsttagarna 

(Socialstyrelsen, 1995, s. 17). Detta har då lett till att förutsättningen för att den äldre skall välja det 

bästa för just honom /henne har påverkats negativt. Hjälptagaren har i denna situation dragit fel 

slutsatser p.g.a. ”availability heuristics” som Schwartz (2004a, s. 56-61) samt Kahneman och Tversky 

(1974, s. 1124-1131) förklarar som en form av genväg i beslutsfattande. Detta exempel skulle också 

kunna visa på att ”anchoring effect” (a.a.) kan påverka den äldres beslut genom att den äldre litade på 

information som var bristfällig och otillräcklig.        

 Eftersom vi människor upplever att förluster medför större känslomässig påverkan än en 

motsvarande vinst (Kahneman & Tversky, 1979, s 263-291) gör det t.ex. valet av äldreboende ännu 

svårare för den äldre. Kanske så svårt att de t.o.m. avstår från att välja. De vet hur de bor nu men vet 

inte hur väl deras val kommer att falla ut den dag de flyttar till ett särskilda äldreboende tillexempel. 

Schwartz säger att vi människor är risktagare när det kommer till förluster (Schwartz, 2004a, s. 70). 

Det säger också Kahneman & Tversky (1979, s. 263-291) och det är den s.k. värdefunktionen de talar 

om inom prospektteorin. Med den teorin skulle en äldre person kunna låta bli att göra ett val om nytt 

boende trots att risken är stor att han/hon gör sig illa i sitt nuvarande boende. De föredrar risken 

framför en eventuell förlust över vad de har idag. Det kan vara deras frihet, autonomi som de inte vill 

skall gå förlorad och därför görs inget val. Det samma kan gälla vid valet av hemtjänst.  

 

För många val 

En annan förklaring till att en äldre avstår från att göra ett val även om de har fått information är att 

han/hon får för många valmöjligheter. Enligt Schwartz exempel som han hämtat från studien ”When 

Choice is Demotivating” tolkade forskarna det som att det blev för stor ansträngning för oss 

människor vid för många valmöjligheter och att vi därför hellre avstår att välja (Schwartz, 2004a, s. 

19-20). Om vi anknyter till vår fråga tolv i enkäten om vem som påverkat den äldre mest vid val av 

hemtjänst var det 14 stycken (ca sex procent) som svarat att deras ”egen påverkan” var det som 

påverkade mest. Schwartz studier pekar på att ju större personligt ansvar vi människor har för våra val 

ju större ånger känner man över resultatet. Det hade varit intressant att komplettera vår studie med 
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intervjuer med de äldre om detta men det kan vara för någon annan att forska vidare om hur de äldre 

tror att det kan stämma in på deras situationer när det gäller val inom äldreomsorgen. Möjligheten kan 

vara den att äldre människor kan känna så i dessa situationer, speciellt om de tillhör kategorin 

människor som faller under benämningen ”maximizers”. Det är detta som Schwartz kallar för ”The 

Curse of high Expectations” (a.a. s. 71-75, 120-124). Detta kanske kan vara anledningen till att de 

äldre låtit andra människor påverka deras beslut vid valsituationen. Det var 32 stycken av våra 

respondenter som ansåg att biståndsbedömaren hade påverkat mest och kanske var det medvetet. De 

kanske kan vara som vårt tidigare citat antydde, att en patient är glad över att få sin autonomi 

respekterad men att patienten inte riktigt vill ha den frihet som de har givits. Våra respondenter kanske 

inte heller enligt denna teori ville välja själv utan överlämnade det till biståndshandläggaren. Detta är 

nu inte detsamma som att man inte värderar valfrihet inom äldreomsorgen. Av våra respondenter var 

det ca 75 procent som ansåg att det var viktigt med valfrihet inom äldreomsorgen men de kan ju ändå 

tycka att det är jobbigt med val. 

  Enligt resultatet i diagram 5 var det bara ca sex procent som tyckte att val inom äldreomsorgen var 

lätta, och resterande tyckte att det var jobbiga. Detta skulle också kunna vara en förklaring till varför 

de äldres kunskap om äldreomsorgen är så begränsad. Hela Schwartz bok handlar om hur dessa 

jobbiga val i slutändan faktiskt kan leda till depressioner (Schwartz, 2004a, s. 3) och med tanke på hur 

våra respondenter svarat på frågan av hur de upplever valsituationer generellt, att de uppfattar det 

jobbigt, det leder ju till att förutsättningarna också minskar för deras förmåga att göra fortsatta aktiva 

och självständiga val. 

 

Kunskapen om äldreomsorgen 

Orsaken till de äldres till synes begränsade kunskap och kännedom om äldreomsorgen kan också 

nalkas utifrån den äldres eget perspektiv. Är den äldre intresserad av att överhuvudtaget ta reda på 

information om äldreomsorgen, om de ständigt nya begreppen som dyker upp inom äldreomsorgen, 

och vad som händer i samhället i övrigt? Tornstams teori om gerotranscendens (Tornstam, 2005) 

skulle här kunna utgöra en bidragande förklaring. Tornstam beskriver att man i och med 

gerotranscendensen förändras. Tids och rumsuppfattning blir annorlunda, gränserna mellan dåtid och 

nutid suddas successivt ut. De äldre ägnar sig mer åt kontemplation, får ett större behov av positiv 

ensamhet och är mindre intresserad av det materiella (Dehlin et al., s. 256). Det skulle kunna innebära 

att många äldre själva inte efterfrågar kunskap och kännedom om olika företeelser, åtminstone inte 

lika aktivt som yngre gör. Samhällets förändringar blir mindre intressanta, då den äldre nästan återgår 

till barnets transcendens, släpper ytliga roller och förväntningar, och ägnar sig mer åt de existentiella 

frågorna. Samtidigt som förankringen i samhällslivet minskar, ökar en känsla av att tillhöra världsalltet 

(Rennemark, 2004, s. 14). 

 Bilden av orsaken till den begränsade kunskapen skulle dock vara mer komplex än så. Den äldre 

som börjat träda in i det transcendenta stadiet i livet kanske fortfarande efterfrågar sådan kunskap och 
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kännedom som är relevant för de grundläggande behoven och välmåendet. Bilden vi får av 

enkätundersökningen är att de äldre vill ha mer information och inte beskriver situationen som 

tillfredställande. Det skulle kunna innebära att de äldre i det transcendenta stadiet verkligen är 

intresserade av att lära sig, och de gärna skulle vilja ha mer kunskap och kännedom, men att det finns 

en viss klyfta mellan dem själva och de yngre och yrkesverksamma som de möter. Klyftan skulle 

kunna vara av liknande art som ”klyftan” mellan vuxna och barn. En förälder kan behöva ta sig extra 

tid för sitt barn, anpassa sig efter både barnets kunskapsnivå, tempo, koncentrationsförmåga etc. för att 

kunna förklara på ett sätt som gör att barnet kan ta till sig och integrera den information föräldern ger. 

Frågan är i hur stor utsträckning som professionella, i samband med informationsöverföring och 

utredning om bistånd, anpassar sig efter de äldre. Det skulle kunna bli ett ämne för en ny uppsats. 

Här kan vi också påminna oss om att enligt Tornstam kan utvecklingen mot gerotranscendens – som 

en positiv förberedelse inför döden – hämmas genom att den omgivande miljön och kulturen inte 

anpassar sig efter de äldre, utan förväntar sig att de är och tänker precis som de yngre. (Dehlin et al., s. 

257). Ifall omgivningen inte låter de äldre få uppgå i det transcendenta stadiet, utan ständigt efterfrågar 

både deras närvaro och engagemang i samtidsfrågor kan det leta till att gerotransendensen hämmas. 

 Enligt teorin om gerotranscendens har de äldre som befinner sig i det transcendenta stadiet inte 

samma förutsättningar och behov som de hade tidigare, då de alltmer börjar förbereda sig för döden. 

De har nya behov ifråga om aktivitet (Tornstam, 2005, s. 305) och de bryter också alltmer med de 

normer för uppförande som gäller för de yngre. Det skulle kunna leda till att de äldre har svårt för 

ytliga, snabba kontakter med socialtjänsten och med andra professionella. Klyftan skulle kunna bestå i 

att de äldre har svårt att ta till sig information och kunskap som inte anpassas efter de äldres tempo, 

koncentrationsförmåga och kommunikationssätt. Den andra sidan av klyftan är biståndshandläggarens 

eller andra professionellas brist på perspektiv, då äldreomsorgens arbete ännu inte anpassat sig efter 

teorin om gerotranscendens (a.a.).  

 Kanske har biståndshandläggaren också begränsat med utrymme rent tidsmässigt att anpassa sig 

efter de äldre. Tar man sig ordentligt med tid att förklara för de äldre, eller går man vidare innan man 

försäkrat sig om att de verkligen förstått? Att den äldre generationen vi har idag intar en mer 

anspråkslös och medgörlig hållning (Dehlin et al., 2002, s. 334) kan leda till att både 

biståndshandläggare och vårdpersonal i sitt stressiga arbete tacksamt konstaterar att den äldre verkar 

ganska nöjd med svaret, inte ihärdig kräver att få mer information, utan ganska snart accepterar den 

begränsade tid och uppmärksamhet de får. 

 

Den äldres psykosociala utveckling 

Bilden kan tyckas mörk och negativ, men Tornstam beskriver samtidigt inte de äldres psykosociala 

utveckling som negativ. Den äldre behöver inte beskrivas som ett passivt, försummat offer i en grym 

och stressig värld. Enligt Tornstam får den transcendente en alltmer komplex syn på kunskap. Det blir 

kanske inte lika viktigt att ”sätta foten i golvet”, att hävda att olika personer har handlat fel eller ens att 



 63

de upplever att deras egna behov inte har blivit tillräckligt tillgodosedda. Den transcendente har enligt 

Tornstam en mer ödmjuk inställning till moraliska frågor, och kan i större utsträckning överväga olika 

tolkningsalternativ, som gör att det blir mindre intressant att inta en helt svart-vit hållning (Tornstam, 

2005, s. 298). Den äldre kanske tänker: ”Jag fick för lite information om det här, men å andra sidan 

förstår jag ju att de inte har det så lätt. Jag vill inte klandra, ifall jag hade varit i samma sits som dem 

och arbetat under samma förutsättningar hade jag kanske inte heller kunnat ge så mycket information. 

Det vore inte rätt av mig att döma dem, när de ändå säkert gör så gott de kan.”  

 Liksom Tornstam understryker att teorin om gerotrascendens inte skall användas som ursäkt för att 

göra besparingar inom äldreomsorgen ifråga om aktivitet (a.a. s. 305), kan ett liknande resonemang 

användas när det gäller den tid som läggs ned för att förmedla information till de äldre. Vi bör då inte 

endast konstatera att de äldre accepterar sin situation och att det kanske kan vara svårt för en hårt 

pressad biståndshandläggare att förmedla sig grundligt till de äldre. Tvärtom borde socialnämnden i så 

fall lägga mer resurser på att utveckla verksamheten, anpassa den efter de äldres behov och tempo, så 

att man både kan uppfylla informationsskyldigheten och socialtjänstens övergripande mål för sin 

verksamhet. Frågan är om Socialtjänsten främjar jämlikheten i levnadsnivå för de äldre, samt verkar 

för de äldres aktiva deltagande i samhällslivet ifall verksamheten inte anpassar sig efter alla 

målgrupper. Socialtjänstlagens 1 kap 1 §  säger: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktiva deltagande i samhällslivet” (SFS 2001:453). En sådan allmän formulering förutsätter nog 

att det finns en genomtänkt plan för hur målen skall uppfyllas. 

 

Anpassad äldreomsorg 

Mia Vabo som skrivit om NPM (New Public Management) anser att denna marknadsinfluerade 

organisationsmodellen är en reform som inte är anpassad för de speciella krav som en offentlig sektor 

har att ta hänsyn till. Denna modell lämnar nämligen ingen plats för politiska frågor som jämlikhet, 

rättvisa andra politiska välfärdsfrågor (Vabo, 2006, s. 64-65, 82-83). För att en reform som denna skall 

vara gynnande för människors välfärd behövs mer kunskap om reformen. Dels genom oberoende 

granskning, forskning och myndigheterna själva måste göra uppföljningar för att se hur det påverkar 

dem som berörs av konsekvenserna, i detta fall de äldre (Szebehely, 2005, s. 386-387). 

Genom att använda sig av kundvalsmodellen som kommer ur en marknadsmodell som enligt Vabo 

inte passar en offentlig sektor kanske det innebär att vi försämrar förutsättningarna för de äldre och 

deras valfrihet inom äldreomsorgen.  

  Schwartz skriver att vår föreställning om att utvecklingen av valmöjligheter bara är bra, är ett stort 

misstag då denna valmöjlighet troligtvis är med och bidrar till stor förtret för oss människor och i vissa 

fall t.o.m. även till depression (Schwartz, 2004b, s. 71-75).  

 Att den övervägande majoriteten av de äldre uppger att de inte har möjlighet att göra ett aktivt och 

självständigt val skulle, som tidigare framställts, också kunna förklaras utifrån teorin om 
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gerotranscendens. De äldre som befinner sig i det transcendenta stadiet skulle i så fall kunna ha ett 

minskat generellt engagemang i nutids- och samhällsfrågor, och ägna sig mig åt andra och nya 

perspektiv - en slags förberedelse inför döden. De biståndshandläggare och andra professionella som 

inte utgår från detta perspektiv skulle kunna brista i att anpassa den muntliga informationen. Teorin 

om gerotranscendens skulle kunna förklara att majoriteten också svarar att valsituationer 

överhuvudtaget är ”ofta eller mycket svåra” (diagram fyra), i och med att de inte längre är lika 

integrerade i samhällslivet och de många förändringarna inom äldreomsorgen. Det skulle också kunna 

förklara varför nästan samtliga svarar att valen inom äldreomsorgen är jobbiga, eller lite jobbiga 

(diagram 5). Det kan upplevas jobbigt eftersom man inte riktigt förstår vad man har att välja mellan. 

Ett problem med en sådan framställning är att den förutsätter att nästan samtliga vi frågat befinner sig i 

ett tillstånd av ganska hög transcendens, vilket inte är troligt. 

 Vår slutsats att efter ha kopplat ihop vårt eget resultat med ”More is less”-perspektivet, 

prospektteorin och gerotrancendensteorin samt tagit del av tidigare forskning kring just kundval inom 

äldreomsorgen och dess valfrihet är att för många val kan krångla till det för den äldre människan som 

står inför ett val inom äldreomsorgen. Detta påverkar även deras förutsättningar till ett aktivt 

självständigt val, hur paradoxalt det än låter. 
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BBiillaaggaa::  EEnnkkäätt  oomm  vvaallffrriihheett  iinnoomm  äällddrreeoommssoorrggeenn    
  

  Inledningsfrågor__                                               
    
11..  KKöönn

□□  MMaann        □□  KKvviinnnnaa        
 
22..  FFööddeellsseeåårr::  ____________________________  
  
33..  CCiivviillssttåånndd

□□  EEnnssaammssttååeennddee  //  ÄÄnnkkaa  //  ÄÄnnkklliinngg  □□  GGiifftt  eelllleerr  ssaammbboo
  

44..  HHaarr  dduu  bbaarrnn??
□□  JJaa  □□  NNeejj

 
55..  HHööggssttaa  aavvsslluuttaadd  uuttbbiillddnniinngg

□□  FFoollkksskkoollaa    
□□  RReeaallsskkoollaa  
□□  GGrruunnddsskkoollaa  

□□  GGyymmnnaassiiuumm  
□□  HHööggsskkoollaa  eelllleerr  uunniivveerrssiitteett  
□□  AAnnnnaatt,,  aannggee  ______________________________

 
66..  BBoorr  dduu  jjuusstt  nnuu  ii  oorrddiinnäärrtt  bbooeennddee  ((tt..eexx..  eeggeett  hhuuss,,  llääggeennhheett))  eelllleerr  ii  eenn  
bboossttaadd  ssoomm  dduu  ffååtttt  ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  ((dd..vv..ss..  nnååggoonn  ffoorrmm  aavv  ssäärrsskkiilltt  
äällddrreebbooeennddee,,  eexxeemmppeellvviiss  sseerrvviicceehhuuss))??

□□  HHyyrreessrräätttt  
□□  BBoossttaaddssrräätttt  
□□  VViillllaa  
□□  RRaaddhhuuss  

□□  SSeerrvviicceehhuuss  
□□  AAnnnnaatt  ssäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee  
□□  AAnnnnaann  bbooeennddeeffoorrmm  __________________  
□□  VVeett  eejj

 
77..  DDuu  ssoomm  ssvvaarraatt  aatttt  dduu  bboorr  ii  sseerrvviicceehhuuss  eelllleerr  aannnnaatt  ssäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee  
aannggee  vviillkkaa  ssoomm  ddrriivveerr  bbooeennddeett..

□□  EEtttt  pprriivvaatt  fföörreettaagg  

□□  KKoommmmuunneenn  
□□  EEnn  iiddeeeellll  oorrggaanniissaattiioonn  
□□  VVeett  eejj

 
  Frågor om socialtjänsten__                                     

 
88..  NNäärr  vvaarr  dduu  sseennaasstt  ii  kkoonnttaakktt  mmeedd  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  oocchh  aannssöökkttee  oomm  
hheemmhhjjäällpp,,  bbooeennddee  eelllleerr  aannnnaatt??  
□ÅÅrr  ____________  MMåånnaadd  ____________________      
□□ HHaarr  hhaafftt  kkoonnttaakktt,,  mmiinnnnss  eejj  nnäärr  

□□ HHaarr  iinnttee  ggjjoorrtt  nnååggoonn  aannssöökkaann    
□□ HHaarr  iinnttee  vvaarriitt  ii  kkoonnttaakktt  

 
99..  DDuu  ssoomm  ssvvaarraatt  aatttt  dduu  vvaarriitt  ii  kkoonnttaakktt  mmeedd  ssoocciiaallttjjäännsstteenn,,  aannggee  hhuurr  
mmåånnggaa  ggåånnggeerr  dduu  hhaarr  vvaarriitt  ii  kkoonnttaakktt  mmeedd  ddeemm..  
  

□□ VViidd  eetttt  ttiillllffäällllee  □□ 22  --  55  ttiillllffäälllleenn  □□ 66  eelllleerr  fflleerr



 

   

1100..  VVaadd  hhaarr  dduu  hhaafftt  fföörr  iinnssaattsseerr  ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  ttiiddiiggaarree??  ((GGäälllleerr  
äävveenn  ssååddaannaa  iinnssaattsseerr  ssoomm  dduu  iinnttee  lläännggrree  hhaarr  kkvvaarr,,  tt..eexx..  hheemmttjjäännssttiinnssaattsseerr  
ssoomm  dduu  iinnttee  lläännggrree  äärr  ii  bbeehhoovv  aavv))..

□□ HHeemmhhjjäällpp  
□□ BBooeennddee  

□□ AAnnnnaatt,,  aannggee__________________________________  
□□ IInnggaa  iinnssaattsseerr

  
1111..  HHaarr  dduu  ii  ddaaggssllääggeett  nnååggoonn  iinnssaattss  ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn??  ((GGäälllleerr  
eennddaasstt  ssååddaannaa  iinnssaattsseerr  ssoomm  dduu  hhaarr  kkvvaarr  iiddaagg))

□□ HHeemmhhjjäällpp  
□□ BBooeennddee  

□□ AAnnnnaatt,,  aannggee__________________________________  
□□ IInnggaa  iinnssaattsseerr

  
1122..  OOmm  dduu  ggjjoorrtt  eenn  aannssöökkaann  ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  oomm  hheemmhhjjäällpp  eelllleerr  
ssäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee,,  vveemm  aannsseerr  dduu  ppååvveerrkkaaddee  mmeesstt  vvaadd  dduu  aannssöökkttee  
oomm??

□□ MMiinnaa  eeggnnaa  fföörrssllaagg          
□□ AAnnhhöörriiggaass  fföörrssllaagg          
□□ VVäännnneerrss  fföörrssllaagg              
□□ BBiissttåånnddsshhaannddllääggggaarreenn  

□□ LLääkkaarreess  fföörrssllaagg        
□□ SSjjuukksskköötteerrsskkaa  eelllleerr  vvåårrddppeerrssoonnaall  
□□ AAnnnnaann,,  aannggee  ______________________________  
 

1133..  AAnnsseerr  dduu  aatttt  dduu  hhaaddee  mmööjjlliigghheett  aatttt  vväälljjaa  uuttfföörraarree  ((fföörreettaagg,,  kkoommmmuunn  
eelllleerr  iiddeeeellll  fföörreenniinngg))  nnäärr  dduu  ffiicckk  hheemmttjjäännsstt??  ((GGäälllleerr  eennddaasstt  ddiigg  ssoomm  hhaarr  
hheemmttjjäännsstt))

□□ JJaa  □□ NNeejj
  
1144..  OOmm  dduu  ssvvaarraatt  ””jjaa””  ppåå  oovvaannssttååeennddee  ffrrååggaa,,  hhuurr  mmåånnggaa  uuttfföörraarree  hhaaddee  
dduu  aatttt  vväälljjaa  mmeellllaann??  ((GGäälllleerr  eennddaasstt  ddiigg  ssoomm  hhaarr  hheemmttjjäännsstt))

□□ TTvvåå  
□□ TTrree  
□□ FFyyrraa  

□□ FFeemm  
□□ SSeexx  
□□ SSjjuu  eelllleerr  fflleerr

  
  Frågor om hälsa och socialt nätverk__            

  
1155..  AAnnsseerr  dduu  ddiinn  hhäällssaa  vvaarraa  ggoodd  eelllleerr  nneeddssaatttt??  ((TTiillll  nneeddssaatttt  hhäällssaa  rrääkknnaass  
hhäärr  iinnttee  åållddeerrrreellaatteerraadd  ffuunnkkttiioonnssnneeddssäättttnniinngg  ssååssoomm  nneeddssaatttt  ssyynn,,  hhöörrsseell  oocchh  
rröörreellsseefföörrmmååggaa  oocchh  iinnttee  hheelllleerr  mmiinnddrree  kkrräämmppoorr  ssoomm  dduu  ssjjäällvv  aannsseerr  hhöörr  åållddeerrnn  
ttiillll))..  

□□ MMyycckkeett  ggoodd  
□□ GGoodd  

□□ LLiittee  nneeddssaatttt  
□□ MMyycckkeett  nneeddssaatttt

 
1166..  HHaarr  dduu  rreeggeellbbuunnddeenn  kkoonnttaakktt  mmeedd  aannhhöörriiggaa  eelllleerr  vväännnneerr??

□□ JJaa,,  aannhhöörriigg  //  aannhhöörriiggaa      
□□ JJaa,,  vväänn  //  vväännnneerr        

□□ JJaa,,  mmeenn  iinnttee  ssåå  ooffttaa  
□□ NNeejj  



 

  Frågor om olika källor till kunskap __                              
 
1177..  VVaarriiffrråånn  hhaarr  dduu  ffååtttt  ddeenn  kkäännnneeddoomm  dduu  hhaarr  iiddaagg  oomm  oolliikkaa  ttyyppeerr  aavv  
ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  ((bbooeennddeeffoorrmmeerr))  ssaammtt  oolliikkaa  uuttfföörraarree  fföörr  ssäärrsskkiillddaa  
äällddrreebbooeennddeenn??  ((DDuu  kkaann  vväälljjaa  fflleerraa  aalltteerrnnaattiivv..))

□□ GGeennoomm  mmaassssmmeeddiiaa  ((ttvv,,      
        ttiiddnniinnggaarr,,  rraaddiioo  eettcc))  
□□ GGeennoomm  iinntteerrnneett        
□□ GGeennoomm  eenn  vväänn        
□□ GGeennoomm  aannhhöörriiggaa  
□□ GGeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn          

□□ GGeennoomm  aannddrraa  pprrooffeessssiioonneellllaa            
      ((tt..eexx..  hheemmttjjäännsstt--  ssjjuukkvvåårrddppeerrssoonnaall))  
□□ GGeennoomm  sskkrriiffttlliigg  iinnffoorrmmaattiioonn,,        
        bbrroosscchhyyrr,,  bbööcckkeerr  eettcc..  
□□ PPåå  aannnnaatt  ssäätttt,,  aannggee____________________  
□□ HHaarr  iinnggeenn  ssppeecciieellll  kkäännnneeddoomm  

 
 
1188..  VVaarriiffrråånn  hhaarr  dduu  ffååtttt  ddeenn  kkäännnneeddoomm  dduu  hhaarr  iiddaagg  oomm  oolliikkaa  uuttfföörraarree  
iinnoomm  hheemmttjjäännsstteenn??  ((DDuu  kkaann  vväälljjaa  fflleerraa  aalltteerrnnaattiivv..))

□□ GGeennoomm  mmaassssmmeeddiiaa  ((ttvv,,          
        ttiiddnniinnggaarr,,  rraaddiioo  eettcc))  
□□ GGeennoomm  iinntteerrnneett        
□□ GGeennoomm  eenn  vväänn        
□□ GGeennoomm  aannhhöörriiggaa  
□□ GGeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn          

□□ GGeennoomm  aannddrraa  pprrooffeessssiioonneellllaa            
      ((tt..eexx..  hheemmttjjäännsstt--  ssjjuukkvvåårrddppeerrssoonnaall))  
□□ GGeennoomm  sskkrriiffttlliigg  iinnffoorrmmaattiioonn,,    
        bbrroosscchhyyrr,,  bbööcckkeerr  eettcc..  
□□ PPåå  aannnnaatt  ssäätttt,,  aannggee____________________  
□□ HHaarr  iinnggeenn  ssppeecciieellll  kkäännnneeddoomm  

 
 
1199..  OOmm  dduu  hhaarr  vvaarriitt  ii  kkoonnttaakktt  mmeedd  ssoocciiaallttjjäännsstteenn,,  vviillkkeenn  ttyypp  aavv  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffiicckk  dduu??  ((DDuu  kkaann  vväälljjaa  fflleerraa))..  
JJaagg  ffiicckk  iinnffoorrmmaattiioonn  oomm......

□□ ddaaggvveerrkkssaammhheett        
□□ hheemmttjjäännssttiinnssaattsseerr        
□□ oolliikkaa  uuttfföörraarree  iinnoomm  hheemmttjjäännsstt        
□□ oolliikkaa  uuttfföörraarree  fföörr  ssäärrsskkiillddaa    
        äällddrreebbooeennddeenn        
□□ oolliikkaa  bbooeennddeeffoorrmmeerr        
□□ hheemmvvåårrddssbbiiddrraagg        
□□ aavvllaassttnniinngg//vvääxxeellvvåårrdd        
□□ ttrryygggghheettssllaarrmm        

□□ llaaggssttiiffttnniinngg        
□□ rriikkttlliinnjjeerr        
□□ aakkttiivviitteetteerr  fföörr  äällddrree      
□□ kkoossttiinnffoorrmmaattiioonn        
□□ hhäällssoo--  oocchh  ssjjuukkvvåårrdd        
□□ aannhhöörriiggaannssttäällllnniinngg        
□□ ddaaggrreehhaabbiilliitteerriinngg        
□□ aannnnaatt,,  vvaadd  ________________________________

 
  Frågor om begrepp och boendeformer __            

  
2200..  VVeett  dduu  vvaadd  ””kkuunnddvvaallssmmooddeelllleenn””  iinnoomm  äällddrreeoommssoorrggeenn  äärr??

□□ JJaa        □□ NNeejj
  
2211..  VVeett  dduu  vvaadd  uuttttrryycckkeett  ””vvåårrdd--  oocchh  oommssoorrggssbbooeennddee””  iinnbbeeggrriippeerr??

□□ JJaa        □□ NNeejj



 

2222..  VViillkkaa  ssttäälllleenn  ttrroorr  dduu  mmaann  kkaann  aannssöökkaa  oomm  aatttt  ffåå  bboo  ppåå  ggeennoomm  
ssoocciiaallttjjäännsstteenn??  ((DDuu  kkaann  kkrryyssssaa  ii  fflleerraa))  
 

□□ AAvvllaassttnniinnggssppllaattss  
□□ BBeehhaannddlliinnggsshheemm  
□□ BBooggeemmeennsskkaapp  
□□ DDeemmeennssbbooeennddee  
□□ FFaattttiigghhuuss  
□□ FFöörrssaammlliinnggsshheemm  
□□ GGrruuppppbbooeennddee  
□□ KKoorrttiiddssbbooeennddee  

□□ OOmmssoorrggssbbooeennddee  
□□ OOmmvvåårrddnnaaddssbbooeennddee  
□□ OOrrddiinnäärrtt bbooeennddee  
□□ PPeennssiioonnaatt  
□□ RReehhaabbaavvddeellnniinngg  
□□ SSeenniioorrbbooeennddee  
□□ SSeerrvviicceehhuuss  
□□ SSjjuukkhheemm  

□□ SSjjuukkhhuuss  
□□ SSlluussssppllaattss  
□□ TTrriivveellssbbooeennddee  
□□ TTrryygggghheettssbbooeennddee  
□□ VVåårrddbbooeennddee  
□□ VVåårrddhheemm  
□□ VVääxxeellbbooeennddee  
□□ ÅÅllddeerrddoommsshheemm

  
2233..  KKrryyssssaa  ii  ddee  ppååssttååeennddeenn  ssoomm  dduu  ttrroorr  ssttäämmmmeerr..  

 JJaa  NNeejj  

PPåå  eetttt  åållddeerrddoommsshheemm  bboorr  bbaarraa  äällddrree  öövveerr  8800  åårr                  

PPåå  sseenniioorrbbooeennddee  bboorr  bbaarraa  ppeerrssoonneerr  öövveerr  6655  åårr                              

PPåå  eetttt  sseenniioorrbbooeennddee  kkaann  mmaann  ffllyyttttaa  iinn  äävveenn  iinnnnaann  mmaann  äärr  ppeennssiioonnäärr      

PPåå  eetttt  åållddeerrddoommsshheemm  kkaann  mmaann  ffllyyttttaa  iinn  äävveenn  iinnnnaann  mmaann  äärr  ppeennssiioonnäärr        

EEtttt  åållddeerrddoommsshheemm  aannssöökkeerr  mmaann  oomm  aatttt  ffåå  bboo  ppåå  hhooss  ssoocciiaallttjjäännsstteenn          

EEtttt  sseenniioorrbbooeennddee  aannssöökkeerr  mmaann  oomm  aatttt  ffåå  bboo  ppåå  hhooss  ssoocciiaallttjjäännsstteenn    

MMaann  kkaann  ssjjäällvv  bbeesslluuttaa  aatttt  mmaann  sskkaa  ffåå  bboo  ppåå  eetttt  sseerrvviicceehhuuss                    

PPåå  sseenniioorrbbooeennddee  ffiinnnnss  bbååddee  llääkkaarree  oocchh  ssjjuukksskköötteerrsskkoorr  ttiillllggäänngglliiggaa    

EEtttt  ddeemmeennssbbooeennddee  oocchh  ggrruuppppbbooeennddee  fföörr  ddeemmeennttaa  äärr  ssaammmmaa  ssaakk          

PPåå  sseerrvviicceehhuuss  ffiinnnnss  aallllttiidd  ffaasstt  ttiillllggäänngglliigg  ppeerrssoonnaall  aatttt  ttiillllggåå        

SSjjuukkhheemm  oocchh  ssjjuukkhhuuss  äärr  ssaammmmaa  ssaakk                

SSäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee  äärr  eetttt  ssaammlliinnggssnnaammnn  fföörr  ddeemmeennssbbooeennddeenn          

·       
 
 
2244..  AAnnggee  nnaammnn  ppåå  oolliikkaa  uuttfföörraarree  fföörr  ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  ssoomm  dduu  
kkäännnneerr  ttiillll  ii  ddiinn  kkoommmmuunn??    ____________________________________________________________________    
__________________________________________________________________________________________________________________    
  
 
  
2255..  AAnnggee  nnaammnn  ppåå  oolliikkaa  uuttfföörraarree  iinnoomm  hheemmttjjäännsstteenn  ssoomm  dduu  kkäännnneerr  ttiillll  ii  
ddiinn  kkoommmmuunn??  __________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________  
  
  



 

2266..  OOmm  eenn  äällddrree  ppeerrssoonn  bboorr  ppåå  eetttt  åållddeerrddoommsshheemm  oocchh  bblliirr  ssåå  ppaassss  ddåålliigg  
aatttt  hhaann//hhoonn  iinnttee  lläännggrree  kkllaarraarr  aavv  aatttt  ttaa  hhaanndd  oomm  ssiigg  ssjjäällvv,,  ffåårr  hhaann//hhoonn  bboo  
kkvvaarr  ddåå??

□□ JJaa        □□ NNeejj  □□ VVeett  eejj
 
2277..  FFåårr  mmaann  iiddaagg  vväälljjaa  uuttfföörraarree  ssjjäällvv  ii  ffrrååggaa  oomm  hheemmhhjjäällpp  ssoomm  bbeevviilljjaass  
ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn??

□□ JJaa,,  mmeenn  bbaarraa  ddee  uuttfföörraarree  ssoomm      
        hhaarr  aavvttaall  mmeedd  kkoommmmuunneenn        
□□ JJaa,,  dduu  ffåårr  vväälljjaa  vviillkkeenn  ssoomm  hheellsstt        
□□ NNeejj        

□□ NNeejj,,  eennddaasstt  oomm  mmaann  hhaarr  ssttååtttt  ii  kköö  ii      
        ttvvåå  åårr          
□□ VVeett  iinnttee          
□□ Ibbllaanndd  ttaass  hhäännssyynn  ttiillll  öönnsskkeemmååll

        
 
2288..  FFåårr  mmaann  iiddaagg  vväälljjaa  uuttfföörraarree  ssjjäällvv  ii  ffrrååggaa  oomm  ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  
ssoomm  bbeevviilljjaass  ggeennoomm  ssoocciiaallttjjäännsstteenn??

□□ JJaa,,  mmeenn  bbaarraa  oomm  ddee  hhaarr  aavvttaall    
        mmeedd  kkoommmmuunneenn        
□□ JJaa,,  dduu  ffåårr  vväälljjaa  vviillkkeenn  ssoomm  hheellsstt        
□□ NNeejj        

□□   NNeejj,,  eennddaasstt  oomm  mmaann  hhaarr  ssttååtttt  ii  kköö    
          ii  ttvvåå  åårr          
□□ VVeett  iinnttee          
□□ Ibbllaanndd  ttaass  hhäännssyynn  ttiillll  öönnsskkeemmååll

 
2299..  VVeett  dduu  hhuurr  mmåånnggaa  uuttfföörraarree  ssoomm  ffiinnnnss  aatttt  vväälljjaa  mmeellllaann  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  
hheemmttjjäännsstteenn  iinnoomm  ddeenn  ssttaaddssddeell  ddäärr  dduu  bboorr  ??

□□ JJaa        □□ NNeejj
  
3300..  VVeett  dduu  hhuurr  mmåånnggaa  uuttfföörraarree  ssoomm  ffiinnnnss  aatttt  vväälljjaa  mmeellllaann  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  
ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  iinnoomm  ddeenn  ssttaaddssddeell  ddäärr  dduu  bboorr??

□□ JJaa        □□ NNeejj
  
3311..  FFiinnnnss  ddeett  bbååddee  pprriivvaattaa  oocchh  kkoommmmuunnaallaa  uuttfföörraarree  iinnoomm  hheemmttjjäännsstteenn  
iinnoomm  ddeenn  ssttaaddssddeell  ddäärr  dduu  bboorr??

□□ JJaa        □□ NNeejj  □□ VVeett  eejj
  
3322..  FFiinnnnss  ddeett  bbååddee  pprriivvaattaa  oocchh  kkoommmmuunnaallaa  uuttfföörraarree  iinnoomm  ssäärrsskkiillddaa  
äällddrreebbooeennddeenn  iinnoomm  ddeenn  ssttaaddssddeell  ddäärr  dduu  bboorr??  

□□ JJaa        □□ NNeejj  □□ VVeett  eejj

  
3333..  FFiinnnnss  ddeett  iiddeeeellllaa  oorrggaanniissaattiioonneerr  ssoomm  uuttfföörraarree  iinnoomm  hheemmttjjäännsstteenn  eelllleerr  
ssäärrsskkiilltt  äällddrreebbooeennddee  ii  ddeenn  ssttaaddssddeell  ddäärr  dduu  bboorr??  

□□ JJaa        □□ NNeejj  □□ VVeett  eejj



 

  Värderingsfrågor__                                             
  
3344..  HHuurr  sskkuullllee  dduu  bbeeddöömmaa  ddiinn  kkäännnneeddoomm//kkuunnsskkaapp  oomm  hheemmttjjäännsstt  oocchh  
ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  ppåå  eenn  sskkaallaa  11--55??  ((RRiinnggaa  iinn  ddeenn  ssiiffffrraa  ssoomm  dduu  
aannsseerr  bbäässtt  öövveerreennssssttäämmmmeerr  mmeedd  hhuurr  dduu  bbeeddöömmeerr  ddiinn  kkuunnsskkaapp..  11  ==  
mmyycckkeett  bbrriissttffäälllliigg..  55  ==  mmyycckkeett  ggoodd))..  
  

11----------------22----------------33----------------44----------------55  
  
3355..  HHuurr  bbeeddöömmeerr  ddiinn  mmööjjlliigghheett  ttiillll  aatttt  ggöörraa  eetttt  aakkttiivvtt  oocchh  
ssjjäällvvssttäännddiiggtt  vvaall  iiffrrååggaa  oomm  hheemmttjjäännsstt  oocchh  ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn  
ppåå  eenn  sskkaallaa  11--55??  
  

11----------------22----------------33----------------44----------------55  
  
3366..  HHuurr  bbeeddöömmeerr  dduu  vväärrddeett  aavv  vvaallffrriihheett  iinnoomm  äällddrreeoommssoorrggeenn  ppåå  
sskkaallaann  11--55  ((11  ==  IInnttee  ssåå  vviikkttiiggtt..  55  ==  MMyycckkeett  vviikkttiiggtt))..  

  
11----------------22----------------33----------------44----------------55                

  
3377..  VVii  mmååssttee  ggöörraa  mmåånnggaa  vvaall  ii  lliivveett  ssååssoomm  vvaall  aavv  ddaaggiiss,,  sskkoollaa,,  
ssjjuukkvvåårrdd,,  äällddrreeoommssoorrgg,,  eellbboollaagg,,  tteelleebboollaagg,,  fföörrssääkkrriinnggssbboollaagg,,  
ppeennssiioonnssbboollaagg  oossvv..  VVaalleenn  äärr  mmåånnggaa  oocchh  vvii  uunnddrraarr  hhuurr  dduu  uuppppffaattttaarr  
vvaallssiittuuaattiioonneerr??  ((HHäärr  aavvsseess  aallllaa  vvaallssiittuuaattiioonneerr,,  iinnttee  eennddaasstt  ddee  iinnoomm  
äällddrreeoommssoorrggeenn)).. 

□□ VVaallssiittuuaattiioonneerr  äärr  iinnttee  ssvvåårraa  
□□ VVaallssiittuuaattiioonneerr  äärr  iibbllaanndd  ssvvåårraa  
  

□□ VVaallssiittuuaattiioonneerr  äärr  ooffttaa  eelllleerr          
        mmyycckkeett    ooffttaa  ssvvåårraa  
□□ VVeett  eejj

3388..  HHuurr  uupppplleevveerr  dduu  vvaalleenn  iinnoomm  äällddrreeoommssoorrggeenn??  
□□ JJoobbbbiiggaa  
□□ LLiittee  jjoobbbbiiggaa  

□□ LLäättttaa  
□□ MMyycckkeett  lläätttt

  
3399..  HHaarr  dduu  bbeehhoovv  aavv  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  hheemmhhjjäällpp  oocchh  ssäärrsskkiillddaa  
äällddrreebbooeennddeenn  fföörr  aatttt  kkuunnnnaa  ggeennoommfföörraa  eetttt  vvaall??  

□□ JJaa        □□ NNeejj  □□ VVeett  eejj
  
4400..  HHuurr  sseerr  dduu  ppåå  aatttt  ssoocciiaallttjjäännsstteenn  hhaarr  hhaanndd  oomm  aannssöökknniinnggaarr  aavv  
hheemmttjjäännsstt  oocchh  oolliikkaa  ssäärrsskkiillddaa  äällddrreebbooeennddeenn??  

□□ DDeett  kkäännnnss  iinnttee  bbrraa  
□□ DDeett  kkäännnnss  ssååddäärr 

□□ DDeett  äärr  aacccceeppttaabbeelltt  
□□ DDeett  kkäännnnss  bbrraa

 

Tack för din medverkan! 


