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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva biståndshandläggares erfarenheter av bedömningsprocessen av 

vårdinsatser för äldre med fokus på anhörigas inflytande. Studien har genomförts med fem 

biståndshandläggare i Stockholms stad genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studiens 

empiri analyseras med hjälp av Lipskys teori om handlingsutrymme och maktbegrepp såsom; 

strukturell makt, intentionell makt och normativ makt.  
Slutsatserna av vår studie är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas av budget och 

hur verksamheten väljer att organisera sig. Lagen, riktlinjerna, budgeten och chefens åsikter 

genomsyrar hur biståndshandläggarna förväntas bedriva sitt arbete i bedömningsprocessen. Resultatet 

av våra intervjuer om anhörigas påverkan och deltagande i bedömningsprocessen visar att 

biståndshandläggarna påverkas av strukturell makt, intentionell makt och normativ makt. 

Biståndshandläggarnas erfarenhet av anhörigas deltagande i bedömningsprocessen var både positiv 

och negativ. Anhöriga är oftast behjälpliga med att beskriva den äldres hjälpbehov i 

bedömningsprocessen. Studiens intervjupersoner erfar att det är de anhöriga som överklagar beslut. 

Det som biståndshandläggarna ansåg negativt med anhörigas deltagande var att vissa anhöriga 

påstridigt ifrågasatte biståndshandläggarnas beslut. I särskilda fall kontaktade anhöriga 

biståndshandläggarnas chefer när de inte godtog biståndshandläggarens beslut.  

Vidare erfar biståndshandläggarna att anhöriga behövs för att synliggöra den äldres hjälpbehov i 

bedömningsprocessen, särskilt i de fall då den äldre har en demenssjukdom och har svårt att själv inse 

sitt hjälpbehov. Genom att anhöriga deltar i bedömningsprocessen upplever biståndshandläggarna att 

de behöver ta hänsyn till de äldres anhöriga som ytterligare en part i bedömningsprocessen. 
 

Nyckelord: Biståndshandläggare, handlingsutrymme, äldre, anhöriga, bedömningsprocess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

A qualitative study about the assessment process in the care of elderly with focus on care managers’ 

experience of relatives’ influence. 

 

The purpose of the study was to describe care managers’ experiences of assessment process in care 

measures for elderly, focusing on the relatives’ influence. The study was carried out with five care 

managers in Stockholm city through qualitative semi-structured interviews. The study´s empirical data 

was analysed with Lipsky’s theory of freedom of action and concepts of power such as; structural 

power, intentional power and normative power.  

The conclusion of our study is that care managers’ freedom of action is limited by both budget 

demands and how the services unit decides to organize itself. Law, guidelines, budget and the superior 

managers’ opinions affect how the care managers are expected to execute their work in the assessment 

process. The result of our interviews about the relatives’ influence and participation in the assessment 

process show that care managers are influenced by structural power, intentional power and normative 

power.  

The care managers’ experience of the relatives’ participation in the assessment process was both 

positive and negative. The relatives are most often helpful in describing the elderly’s need of help in 

the assessment process. The study’s interviewed persons show that the relatives are the ones appealing 

against the decision. What the care managers considered as negative with the relatives’ participation 

was that some relatives assertively questioned the care managers’ decision. In some specific cases, the 

relatives contacted the care managers’ supervisors when they did not agree with the decision. 

Furthermore, the care managers experience that the relatives are essential in highlighting the 

elderly's need of help in the assessment process, specially in the cases in which the elderly has a 

dementia disease and has difficulties in perceiving their need of help. 

Since the elderly´s relatives participate in the assessment process, the care managers experience 

that they need to consider them as an additional party to the case of the assessment process. 

 

Keyword: Care manager, freedom of action, elder, relatives and assessment process. 
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1. Inledning 
Med denna del av studien ger vi en överblick av temat vi valt att studera. Nedan presenteras bakgrund, 

bakgrund ur ett historiskt perspektiv, problemformulering, syftet med studien, våra frågeställningar, 

begreppet äldre och anhöriga, studiens avgränsning samt våra valda teorier.   

1.1. Bakgrund 

I Sverige finns det nästan två miljoner personer som är över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2017). Av 

dessa hade 162 489 personer beviljad hemtjänst i ordinärt boende under januari månad år 2017 

(Socialstyrelsen, 2017). Det är alltså många av Sveriges äldre befolkning som är beviljade insatser 

enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2016:654). Socialtjänstlagen anger att “en som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på̊ annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden 

för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt” (SoL, SFS 2016:654, 1§). 
Gruppen äldre fortsätter att öka i Sverige. I rapporten Vård och omsorg om äldre - lägesrapport 

2016 beskriver Socialstyrelsen att var fjärde person kommer att vara över 65 år 2030 (Socialstyrelsen, 

2016). Enligt rapporten kommer det att bli svårt att tillgodose de äldres behov i framtiden. Det är 

därför viktigt att se över hur äldreomsorgen ser ut idag och hur den behöver utvecklas för att möta 

framtidens behov (Socialstyrelsen, 2016). Olaison (2017) skriver att färre äldre blir beviljade insatser 

från kommunen eftersom resurserna inte räcker till. De som är svårt sjuka prioriteras och får den vård 

de behöver. Detta menar Olaison (2017) är problematiskt eftersom vården på så sätt blir ojämlik 

(Olaison, 2017). 

I Länsstyrelsens (2009) rapport Socialtjänsten och de äldre beskrivs att det är upp till kommunerna 

att tolka lagen och sedan fastställa riktlinjer som sedan avgör vad som är skälig levnadsnivå. I 

rapporten konstateras att under de senaste tio åren har riktlinjerna blivit alltmer restriktiva och mer 

politiskt styrda (Länsstyrelsen, 2009). Riktlinjerna styr i stor utsträckning vad de äldre kan ansöka om 

och beviljas trots att det enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2016:654, 1§) skall vara behovet som skall 

vara styrande i bedömningen om vilka insatser som skall beviljas den äldre. 

1.2. Bakgrund ur ett historiskt perspektiv 

Larsson och Szebehely (2006) skriver om hur den svenska äldreomsorgens historiska utveckling sett 

ut. De beskriver hur den moderna äldreomsorgen startade under 1950-talet då kommunal hemtjänst i 

hemmet kom igång. Innan dess fanns det endast institutionsboenden som de äldre kunde flytta till när 

de inte klarade av att bo kvar i sina egna hem. Sverige såväl som de övriga nordiska länderna var 

snabba med att modernisera och utveckla äldreomsorgen istället för att enbart ha institutionsvård. När 

hemtjänst i hemmet lanserades ökade efterfrågan snabbt och många äldre ansökte om denna 

kommunala insats. Då efterfrågan av insatsen ökade bidrog det till att antalet hemtjänstutförare ökade 

kraftigt (Larsson & Szebehely, 2006). 
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År 1992 utvecklades den så kallade Ädelreformen, vilken beskrivs ha bidragit till den andra stora 

förändringen i den svenska äldreomsorgens historia (Socialstyrelsen, 2014). Reformen innebar att 

kommunen fick ett samlat ansvar för äldrevården. Kommunerna blev skyldiga att erbjuda sina äldre 

medborgare särskilt boende och vissa sjukvårdsinsatser som landstinget tidigare ansvarat för 

(Socialstyrelsen, 2014). Johansson (2013) beskriver att utformningen av Ädelreformen bidrog till att 

äldreomsorgen byggdes ut. I samband med att äldreomsorgen utvecklades från 1992 minskades 

institutionsvården, istället skapades vård- och omsorgsboende, serviceboende och andra 

gruppboenden. Blomberg (2008) beskriver att det i samband med Ädelreformens utveckling 

efterfrågades specialkompetens inom området för att kunna hantera den nya organisationen. På så vis 

utvecklades biståndshandläggarnas professionalitet. Omstruktureringar av äldreomsorgen är inspirerad 

av New Public Management (NPM), vilket har bidragit till att äldreomsorgen har effektiviserats 

(Blomberg, 2008).   

Under samma period som äldreomsorgen utvecklas menar Johansson (2013) att kommuner och 

landsting påverkades av en svår ekonomisk period. Ekonomiska åtstramningarna bidrog till en 

minskad tillgång av vård- och omsorgsboenden, som i sin tur ledde till att hemtjänsten främst skulle 

hjälpa den äldre i hemmet, eftersom det var mer ekonomiskt för kommunerna. Johansson (2013) 

beskriver att äldreomsorgens kvalité genom åren har försämrats på grund av ekonomiska 

åtstramningar.  På grund av försämrad vårdkvalité har anhöriga fått ta ett större ansvar för sina äldre 

närstående. Anhöriga behöver idag säkerställa att deras äldre närstående får en bra vård (Johansson, 

2013).  

I likhet med Johansson (2013) menar Ulmanen och Szebehely (2014) att anhöriga har en större 

betydelse idag för att de äldre närstående skall kunna klara sig och få bra vård. De menar att staten 

tidigare tog större ansvar för de äldre genom att säkerställa att de fick den vård som de behövde 

(Ulmanen & Szebehely, 2014). 

Slutligen anser Johansson (2013) att det skett en förändring i synen på anhörigas delaktighet och 

funktion. Under 1980-talet beviljades mer vård- och omsorgsboende och vilket innebar att anhöriga 

inte behövde engagera sig lika mycket som idag. Då fanns det ett individcentrerat synsätt där 

samhället skulle ansvara för de äldre och anhöriga var osynliga, medan det idag finns ett 

familjeorienterat synsätt. Detta innebär att biståndshandläggare skall involvera anhöriga i 

biståndsbedömningen (Johansson, 2013). 

1.3. Problemformulering 

Dunér och Nordström (2003) skriver att det oftast är anhöriga eller personal från sjukvården som 

hjälper till att ta kontakt med äldreomsorgen för att den äldre skall få vårdinsatser. De äldre har oftast 

ingen kännedom om vad biståndsbedömning innebär eller vart de skall vända sig för att få hjälp. Det 

är alltså ofta en tredje part som är involverad i första kontakten med en biståndshandläggare. Eftersom 

anhöriga upplevs som viktiga i första steget för att äldre skall få kontakt med äldreomsorgen är det 
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viktigt att undersöka hur anhöriga deltar och upplevs av biståndshandläggare när de senare skall 

bedöma vilken insats den äldre skall bli beviljad. 
Socialtjänstlagen är en ramlag. På så vis lämnas ett stort handlingsutrymme till 

biståndshandläggare att bedöma vilka behov som skall tillgodoses utifrån de insatser som kan beviljas 

(Dunér & Nordström, 2003). Enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2016:654, 1§) skall vara behovet som 

styr valet av insats. Vidare menar Andersson (2004) att anhöriga har en betydande roll i 

bedömningsprocessen för att den äldre skall beviljas rätt slags insatser. Det är viktigt att undersöka 

biståndshandläggarnas erfarenheter av hur anhöriga påverkar deras bedömning i valet av insats 

eftersom biståndshandläggarna också behöver ta hänsyn till många andra aspekter i sina bedömningar 

såsom lagar, riktlinjer och individuella anpassningar (Blomberg, 2004). Eftersom fler anhöriga hjälper 

sina äldre idag (Ulmanen & Szebehely, 2014) vill vi veta om och i så fall hur de kan påverka 

biståndshandläggarnas bedömning i valet av insats. Om det är så att anhöriga utgör en 

motargumenterande part i bedömningsprocessen kan det finnas en risk för att bedömningarna blir 

olika beroende på om de äldre har anhörig eller ej.  

1.4. Syfte  

Syftet med studien är att studera biståndshandläggarnas erfarenheter av bedömningsprocessen av 

vårdinsatser för äldre och om anhörigas deltagande påverkar valet av insats för den äldre.  

1.5. Frågeställningar 

- Vad upplever biståndshandläggare påverkar bedömningsprocessen? 

- Hur upplever biståndshandläggare anhörigas deltagande i bedömningsprocessen?  

1.6. Studiens avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att beskriva biståndshandläggarens erfarenheter av bedömningsprocessen i 

äldreomsorgen i Stockholms stad. 

1.7. Begreppsdefinition 

1.7.1. Äldre 

För att kunna beviljas insatser för äldre inom staden måste hen vara 65 år eller äldre (Stockholm, 

2017). När vi använder ordet äldre i denna uppsats menar vi de människor som är 65 år eller äldre som 

har rätt att ansöka om insatser inom äldreomsorgen. 

1.7.2. Anhöriga 

Begreppet anhörig har varierande betydelse beroende på vad det är för sammanhang. För att kunna 

vara anhörig behöver det finnas antingen någon slags relation eller blodsband. Eftersom ordet anhörig 

kan vara mångtydigt är det viktigt att läsaren förstår vilka vi syftar på i vår uppsats. När vi slår upp 
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ordet anhöriga dyker ord upp som, familjemedlemmar, släktingar, och närstående (Ne.ord.se, 2017), 

(Saob.se, 2017). När vi skriver anhöriga i vår uppsats, syftar vi på de personer som har något slags 

relation till den äldre som ansöker om insatser. De behöver alltså inte nödvändigtvis ha blodsband till 

den äldre, det kan lika gärna vara grannar eller vänner som kliver fram och hjälper den äldre.  

1.7.3. Delaktighet och deltagande 

Med delaktighet menas människors medansvar eller känslan av att vara till nytta och ha medinflytande 

(Ne.ord.se, 2017). Att vara deltagande i något innebär att visa medkänsla (Ne.ord.se, 2017).   

När vi använder oss av ordet delaktighet menar vi exempelvis anhörigas känsla av att de har 

inflytande och är till nytta för sin äldre närstående. Dessa två begrepp använder vi synonymt med 

varandra eftersom de äldres anhöriga både kan vara deltagande och delaktiga i äldres 

bedömningsprocess.  

1.8. Teoretiska utgångspunkter    
I detta avsnitt presenterar vi två teorier som används för att analysera empirin i resultatets analysdel. 

Lipskys teori om frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme hjälper oss att förstå 

frontlinjebyråkraters yrkesutövning. En frontlinjebyråkrat kan liknas vid en biståndshandläggare 

(Dunér & Nordström, 2005). På så vis går det att applicera denna teori på vår studie. Med hjälp av 

denna teori får vi en större förståelse för biståndshandläggarnas komplexa yrkesroll i 

bedömningsprocessen samt på vilket sätt deras handlingsutrymme kan påverka deras klienter. Med 

handlingsutrymme menas det utrymme som frontlinjebyråkrater har för att kunna fatta beslut om 

vårdinsatser åt den äldre (Dunér & Nordström, 2005). 

Studiens andra teori handlar om maktstrukturer. Enligt Dunér och Nordström (2005) handlar all 

myndighetsutövning om makt och biståndshandläggarna utövar denna makt gentemot sina klienter. 

Med hjälp olika maktbegrepp vill vi synliggöra hur denna makt utövas gentemot de äldre som ansöker 

om vårdinsatser. Johansson (2007) använder sig av begreppet gräsrotsbyråkrat. En gräsrotsbyråkrat 

går att liknas med en biståndshandläggare (Dunér & Nordström, 2005). Vi använder oss av det senare 

ordet när vi beskriver de olika maktbegreppen.  

Genom att undersöka om och hur anhöriga påverkar biståndshandläggarna i bedömningsprocessen, 

kan vi få syn på om och i så fall hur bedömningen blir påverkad om den äldre har anhöriga eller inte. 

Dunér och Nordström (2005) menar att relationen mellan biståndshandläggare och den äldre är 

asymmetrisk. Maktbegreppen hjälper oss att analysera hur den äldres makt kan stärkas i 

bedömningsprocessen. Detta då äldre kan anses som mer resursstarka om de får hjälp av anhöriga 

eftersom de, enligt Andersson (2004), kan argumentera på ett mer likvärdigt sätt som 

biståndshandläggare, till skillnad från äldre som inte anses som en jämbördig part (Andersson, 2004).  
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Biståndshandläggaren kommer alltid ha mer makt på grund av att hen tar beslutet om vad den äldre 

skall få hjälp med. Anhöriga kan påverka i biståndshandläggarens beslut i större utsträckning, jämfört 

med en ensam äldre enligt Andersson (2004). 

Vi redogör för tre olika maktperspektiv: strukturell, normativ samt intentionell makt för att 

analysera maktrelationen mellan biståndshandläggare, den äldre och anhörigas påverkan.   

1.8.1. Handlingsutrymme  

Teorin om handlingsutrymme kan ge större förståelse för biståndshandläggarnas arbete med 

bedömningsprocessen, eftersom de befinner sig i en situation där de både skall förhålla sig till en 

överordnad organisation och äldres behov. Det är relevant för oss att använda handlingsutrymme som 

teori eftersom vi med hjälp av den kan förstå vad biståndshandläggarna (i vårt fall i Stockholms stad) 

kan besluta om, samt vilka styrande faktorer de har att förhålla sig till i bedömningsprocessen. 
Lipsky (1980) beskriver hur en frontlinjebyråkrat är en tjänsteman som arbetar dels för staten men 

också med samhällets medborgare. Deras arbete går ut på att bedöma vem som ska få resurser som 

staten besitter samt i vilken mängd. De är på så vis länken mellan statens resurser och medborgarna 

som är i behov av resurserna (Lipsky, 1980). Handlingsutrymmet är det mest centrala i 

frontlinjebyråkratens yrkesutövning. Deras arbetsuppgifter handlar om att tolka lagen och fatta beslut 

utifrån lagstiftningen. Frontlinjebyråkratens beslut kan stå i strid med kommunala politikers beslut och 

ekonomiska krav. För att kunna fatta egna beslut och på så vis öka sitt handlingsutrymme krävs att 

frontlinjebyråkraten har goda kunskaper i socialtjänstlagen (Lindelöf & Rönnbäck, 2004, Dunér & 

Nordström, 2005).  

Dunér och Nordström (2005) menar att Lipskys teori fångar att det finns tre omständigheter som 

beskriver frontlinjebyråkraters yrkesutövning. Frontlinjebyråkraten måste för det första förhålla sig till 

lagar, riktlinjer och de mål som finns, vilka ofta är otydliga och motsägelsefulla. Eftersom lagen ofta 

är otydlig och svårtolkad krävs det att frontlinjebyråkraten gör egna bedömningar i 

handläggningsprocessen och på så vis skapar de en egen handlingsplan som de utgår ifrån.  

För det andra arbetar frontlinjebyråkrater med människor vilkas bakgrund kan vara både unika och 

specifika men också oförutsägbara. Frontlinjebyråkrater måste ta hänsyn till medborgarnas (i vårt fall 

de äldres) sociala kontext som de befinner sig i. Eftersom den sociala kontexten kan ses som komplex 

och eftersom det inte finns en detaljreglering blir det svårt att bevilja insatser som inte tillhör de 

standardiserade insatserna. Frontlinjebyråkrater behöver på så sätt ta hänsyn till de äldres olika 

omständigheter och besluta insatser utifrån varje enskilt fall. Det är därför viktigt att 

frontlinjebyråkrater tar hänsyn till den sökandes situation och inte enbart till de kommunala 

riktlinjerna och de ekonomiska kraven, detta för att på bästa sätt kunna hjälpa den äldre med den insats 

som hen behöver. För det tredje kan omständigheterna bidra till ett handlingsutrymme där 

frontlinjebyråkraterna kan utföra sitt arbete utifrån ett sätt som de själva anser är bäst och som de 

själva mår bra av (Dunér & Nordström, 2005). 
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Handlingsutrymmet kan belysas utifrån rättsliga, organisatoriska samt moraliska villkor som kan 

begränsa biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Dunér och Nordström (2005) menar att det 

rättsliga kravet ger uttryck för den ideologi som finns. Socialtjänsten har formats efter samhälleliga 

normer samt värderingar som konkretiserats genom politiska beslut. Riktlinjerna som framställs 

utifrån lagstiftning, visar på de grundläggande värderingarna och normerna från en övergripande nivå. 

Hur äldreomsorgens organisation skall vara har beslutats av politiker på lokal nivå och ibland av 

äldreomsorgens ledning. Detta visar på att de lokala politikerna har möjlighet att styra organisationen 

som sedan styr hur frontlinjebyråkrater skall utför sitt arbete. 

Frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme innebär en möjlighet för dem att välja hur de skall 

arbeta i bedömningsprocessen utifrån det angivna uppdraget som organisationen har beslutat 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Dunér och Nordström (2005) menar att frontlinjebyråkrater formellt sett har ett större 

handlingsutrymme än de använder sig av. De beskriver vidare hur socialtjänstlagen möjliggör för 

frontlinjebyråkrater att kunna fatta beslut även kring de insatser som inte hör till de vanliga. Dunér och 

Nordström (2005) menar att det krävs en förmåga hos frontlinjebyråkrater att faktiskt kunna använda 

sitt handlingsutrymme. 

I likhet med Dunér och Nordström (2005) skriver Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) att det 

krävs en professionell kunskap och hållning för att kunna använda sitt handlingsutrymme. En sådan 

kunskap skulle kunna underlätta användandet av handlingsutrymmet och bidra till att vissa handlingar 

blir mer meningsfulla och rimliga. Att ha handlingsutrymme innebär inte enbart möjligheten att kunna 

göra egna bedömningar och ta egna beslut utan också att ha kompetensen att bedöma vad som anses 

vara rimligt. I den kompetensen finns det möjlighet att även påverka organisationens 

handlingsutrymme. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar alltså att handlingsutrymmet 

skapas i samspel mellan professionen och organisationen. Givna ramar och gränser sätts av 

organisationen på en övergripande nivå, samtidigt kan den professionella sätta egna gränser men också 

påverka organisationen. Detta genom att en stark profession påverkar hur organisationen skall sätta 

sina ramar och en svag profession fungerar som ett verktyg för organisationen. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) menar att detta kan gälla på både en generell och individuell nivå. Det spelar 

alltså roll både hur den enskilda handläggaren agerar individuellt samt hur de professionella agerar 

kollektivt. 

Samtidigt beskriver Petterson (2001) att biståndshandläggares handlingsutrymme är starkt reglerat 

av kommunens rådande regler och ekonomi. Olika omorganiseringar inom äldreomsorgen har bidragit 

till större makt åt kommuners ledningar och mindre handlingsutrymme åt biståndshandläggarna. Detta 

trots att biståndshandläggarna skall ha stort handlingsutrymme utifrån rådande lagstiftning.  

Dunér och Nordström (2005) beskriver hur frontlinjebyråkrater har vant sig vid att arbeta under 

direktiv samt i den delegationsordning som verksamheten måste följa. Att frontlinjebyråkrater måste 

förhålla sig till olika direktiv och en delegationsordning är en viktig aspekt då det tydliggör hur styrt 
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deras arbete är (Dunér & Nordström, 2005). De kan inte besluta om insatser endast utifrån den 

professionella kunskap och beprövade erfarenhet de besitter. Ytterligare något som pekar på att de inte 

kan ta självständiga beslut är att frontlinjebyråkrater upplever att de är mer styrda av hur 

organisationen önskar att hen utformar sitt arbete än andra faktorer. Dessa faktorer är till exempel det 

lagen säger och frontlinjebyråkratens egna kunskap (Dunér & Nordström, 2005). 

1.8.2. Teorier om makt 

Maktstrukturer i samhället kan synliggöras i maktrelationen mellan biståndshandläggaren och hens 

klienter. Vi önskar kunna ge en större förståelse för hur äldres och anhörigas inflytande ser ut. Olika 

maktbegrepp hjälper oss att relatera till hur biståndshandläggare i Stockholms stad hanterar den makt 

de får i myndighetsutövning. I analysdelen kommer vi med hjälp av maktteori belysa hur 

biståndshandläggare använder sin makt i förhållande till de äldre och deras anhöriga. 

Makt är något som finns överallt och är situationsbundet. Makt finns i alla sociala och 

institutionella relationer på ett eller annat sätt och kan förändras fort beroende på vilken situation 

någon befinner sig i (Johansson, 2007). Johansson (2007) ser makt både som en relations och ett 

resursbegrepp eftersom makten används i olika sammanhang, på olika sätt.  

Vi kommer att använda oss av tre olika maktperspektiv för att analysera studiens empiri: 

strukturell, normativ och intentionell makt, vilka beskrivs i Johansson (2007) och Dunér och 

Nordström (2005). Detta för att synliggöra de maktstrukturer som kan finnas mellan 

biståndshandläggaren, den äldre och anhöriga. 

Strukturell makt innebär att strukturen i organisationen formar och sätter ramar för hur 

biståndshandläggarna kan utforma sitt arbete (Johansson, 2007). Makten är redan strukturellt bestämd 

och är på så vis asymmetrisk. Den strukturella makten är redan förbestämd och handlar om 

förhållandet mellan två olika parter som exempelvis biståndshandläggaren och en organisation 

(Johansson, 2007). Strukturell makt innebär att biståndshandläggarna har vissa formella befogenheter 

som de tilldelas genom sin myndighetsutövning. Genom lagar och delegering som de tilldelas av 

organisationen får biståndshandläggaren formella befogenheter (Johansson, 1992). Politikerna 

delegerar vissa beslut till biståndshandläggarna vilket gör att biståndshandläggarna ansvarar för att 

medborgarna får de insatser som de har rätt till enligt lagen.  

 Dunér och Nordström (2005) beskriver hur biståndshandläggare har mycket makt eftersom de 

bedriver myndighetsutövning. De förväntas fatta svåra beslut som påverkar andra människors liv. 

Strukturell makt innebär olika slags formella myndighetsbeslut som biståndshandläggare måste ta 

(Johansson, 1992). Biståndshandläggarna får sin makt genom sin yrkesroll. Genom socialtjänstlagen 

och myndighetsledningen tilldelas biståndshandläggarna befogenhet att ta beslut om olika insatser. 

Biståndshandläggaren försöker fördela de materiella resurser som finns i organisationen på ett rimligt 

och rättvist sätt. De får på så vis kontroll och styr över de materiella resurserna när de behovsprövar 

och beviljar insatser (Johansson, 1992). Detta är något vi anser som viktigt att undersöka då det 
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synliggör den makt som biståndshandläggarna redan besitter på grund av sin profession. Vi vill 

undersöka hur den äldre och anhöriga kan påverka denna makt.  

Intentionell makt framträder i den sociala interaktionen, när biståndshandläggarna träffar de äldre 

och deras anhöriga. Johansson (2007) beskriver hur den intentionella makten kan ses som en förmåga 

och intention hos den som utför handlingen. Den handlande personen har en avsikt, ett mål och ett 

intresse som styr handlandet och på så sätt maktens riktning. Till skillnad från strukturell makt som 

handlar om organisationens sätt att styra handlar intentionell makt om personens egna vilja. 

Intentionell makt är mer rörlig än strukturell makt eftersom det handlar om olika individers sätt att 

agera.  

Johansson (1992) menar att biståndshandläggare har makt över den kunskap de har om 

myndigheten den arbetar för. Vilken kunskap biståndshandläggarna har om lagar och riktlinjer samt 

utbud av insatser kan påverka vilken insats den äldre ansöker om. Detta då biståndshandläggaren 

väljer vilken information om vårdinsatser som de presenterar för den äldre. De har på så vis kontroll 

och kunskap om informationen som finns kring äldreomsorgen. Biståndshandläggarna skulle genom 

denna kunskap kunna bedriva äldreomsorg i myndighetens önskvärda riktning genom att de 

exempelvis sållar i den information de väljer att presentera. På så vis använder biståndshandläggarna 

intentionell makt och kan styra den äldre genom att föreslå vilken insats som skulle fungera bäst. 

Utifrån detta maktbegrepp önskar vi analysera om och hur den äldre och anhöriga kan påverka detta 

maktförhållande beroende på om de själva besitter kunskap kring äldreomsorgen.  

Till skillnad från strukturell makt innebär normativ makt att biståndshandläggare genom språket, 

språkhandlingar och tillvägagångssätt skulle kunna styra de äldre till att de tar emot viss hjälp. I likhet 

med intentionell makt handlar normativ makt om samspelet mellan biståndshandläggaren och klienten.  

  Johansson (2007) menar att normativ makt oftast framställs som en positiv strategi samtidigt som 

den också har uppenbara nackdelar. Genom övertalning, delgivning av information och propaganda 

går det att styra olika slags beteenden. På så vis kan organisationen genom biståndshandläggaren få 

kontroll över en situation eller person. När biståndshandläggaren väljer att använda sig av normativ 

makt kan klienten uppleva en större allians. Detta på grund av att klienten upplever att hen själv gjort 

ett aktivt val utifrån den information hen fått. Johansson (2007) menar däremot att det i själva verket 

är biståndshandläggaren som har styrt genom att delge utvald information som hen anser är bäst för 

klienten.  

Biståndshandläggarna har genom normativ makt möjlighet att styra relationen genom att välja vilka 

råd de vill ge till de äldre och deras anhöriga. De har möjlighet att övertala de äldre att ta emot hjälp 

och försöka hitta rätt insatser som passar den äldres önskan och behov. När biståndshandläggarna 

lyckas övertala den äldre att ta emot hjälp har de format medborgaren till en ny klient (Johansson, 

1992).  

Sammanfattningsvis kommer vi att använda oss av de tre ovannämnda maktbegreppen i 

analysdelen för att analysera olika maktstrukturer som finns i mötet mellan biståndshandläggaren, den 
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äldre och hens anhöriga. Strukturell makt kommer vi att använda oss av för att synliggöra att 

biståndshandläggaren har makt genom den lagstiftning som finns och den befogenhet 

biståndshandläggarna har genom myndighetsutövning. Vidare kan strukturell makt även hjälpa oss att 

synliggöra chefens påverkan samt om eller hur organisationen styr biståndshandläggarnas strukturella 

makt.  

Genom intentionell makt vill vi synliggöra hur biståndshandläggares intention kan styra i mötet 

med den äldre och anhöriga. Biståndshandläggaren kan välja vilken information hen delger den äldre 

vilket i sin tur bidrar till att samtalet får en riktning som biståndshandläggaren styr över. 

Biståndshandläggaren kan exempelvis ha kunskap om vilka insatser som brukar bli beviljade och på så 

vis styra den äldre till att ansöka om insatser som håller sig inom den ramen.  

Till skillnad från intentionell makt handlar normativ makt om att kunna lirka och övertala den äldre 

genom språket. Normativ makt kommer vi använda oss av för att förstå hur biståndshandläggarna 

genom språket kan påverka den äldre till att ta emot hjälp.  

De två sistnämnda begreppen liknar varandra och handlar båda om samspelet mellan 

biståndshandläggaren, den äldre och anhöriga. Dessa kommer vi använda oss av för att förstå hur 

anhöriga och den äldre kan påverka makten som biståndshandläggaren har genom sin kunskap men 

också sätt att prata. De som sammanfattningsvis skiljer de två begreppet åt är att intentionell makt 

handlar om kunskap och intention medan normativ handlar om förmågan att övertala genom språket.  
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2. Tidigare forskning  

Genom denna introduktion vill vi skapa en tydlighet om vad som skall komma och motivera kort hur 

den utvalda forskningen är relevant för vår studie. Den första huvudrubriken, Biståndshandläggning 

och behovsprövade insatser syftar till att beskriva biståndshandläggarnas erfarenheter av 

bedömningsprocessen, biståndshandläggarnas komplexa yrkesroll och hur staten väljer att fördela 

resurser till äldreomsorgen sett i en internationell kontext. Alla de utvalda artiklarna syftar till att 

skapa en förståelse för vårt forskningsområde utifrån olika synvinklar. 

Med andra huvudrubriken, Betydelsen av anhörigas deltagande, försöker vi genom de utvalda 

artiklarna beskriva anhörigas perspektiv på bedömningsprocessen, biståndshandläggarnas erfarenheter 

av anhöriga och anhörigas förändrade roll i samhället. Vi försöker åskådliggöra anhörigas betydelse 

för bedömningsprocessen utifrån biståndshandläggarnas perspektiv men också utifrån deras egna såväl 

som hemtjänstpersonalens perspektiv. Även om denna uppsats inte syftar till att belysa anhörigas 

erfarenheter av bedömningsprocessen är det en viktig aspekt att få med för att kunna få en helhetsbild 

av vårt forskningsområde. Vi inkluderar anhörigas perspektiv för att få syn på deras ståndpunkt. 

Eftersom vi delvis studerar deras påverkan av bedömningsprocessen är det viktigt att inkludera 

forskning som beskriver deras erfarenhet. 

2.1. Biståndshandläggning och behovsprövade insatser  

2.1.1. Bedömningsprocessen och dess utveckling 

Olaison (2017) beskriver hur äldreomsorgen har förändrats de senaste åren. Förändringen beror på att 

kommunerna med hjälp av olika vårdmodeller försökt att effektivisera bedömningsprocessen. Olaison 

(2017) har gjort en diskursanalys av 16 inspelade samtal. De inspelade samtalen är utvärderingssamtal 

där biståndshandläggare utvärderar äldres behov utifrån ett bedömningsinstrument. 

Biståndshandläggare har ett bedömningsinstrument att utgå från när de utreder den äldres behov. Detta 

är något som framställts av kommunen för att biståndshandläggarna skall utreda på ett liknande och 

effektivt sätt (Olaison, 2017).  

Resultatet av studien visade att biståndshandläggarnas arbete är utformat på ett sådant sätt som 

gynnar verksamhetsperspektivet. I beslutet om vårdinsatser för den äldre tog biståndshandläggarna 

hänsyn både till det som var mest ekonomiskt gynnsamt för verksamheten och vilka vårdbehov den 

äldre hade. Olaison (2017) anser att det är ett välfärdspolitiskt dilemma att biståndsbedömningen utgår 

från vilka behov biståndshandläggarna upplever att den äldre har och inte vilken hjälp den äldre 

faktiskt önskar att få. Vidare menar Olaison (2017) att byråkratin har ökat på grund av 

biståndshandläggarnas dokumentationskrav. Detta försvårar för dem att göra individuella 

bedömningar som går i linje med vad de äldre önskar att få hjälp med. Olaison (2017) beskriver att 

äldreomsorgen har förändrats genom effektivisering av behovsbedömning och dokumentationskrav. 

Detta har medfört att individens önskemål och kvalitén på vårdinsatser har minskat. 
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2.1.2. Resursfördelning till äldreomsorgen  

Darton et al. (2010) undersökte om fördelningen av statliga medel i England var rättvist fördelade för 

gruppen äldre. De kom fram till att det är svårt för staten att fördela statliga medel till alla kommunala 

uppdrag på ett rättvist sätt. Staten har genom olika metoder försökt fördela medel till äldre. Den 

senaste metoden som användes var den behovsbaserade formeln. De skriver att det är svårt att mäta 

hur mycket resurser som behövs för äldreomsorgen eftersom den är individprövad och utgår ifrån 

vilka behov de äldre har. 
Resultatet av forskningen visar på att det inte finns tillräckligt med analysdata från de äldre som 

använder sig av de olika tjänsterna som kommunerna erbjuder. Författarna poängterar att det är svårt 

att fördela resurserna jämlikt till äldre om det inte finns en analysdata på individnivå som påvisar 

vilken resurs som behövs. De menar att om staten skall kunna fördela resurserna enligt överenskomna 

kriterier, krävs således en mer övergripande resursfördelning. Även om det innebär en svår 

matematisk beräkning av vilka som använder sig av resursen (Darton, et. al 2010).  

2.1.3. Prioriteringar i socialt arbete 

Wörlén och Bergmark (2012) undersökte vad socialarbetare i Sverige prioriterar i sina olika ärenden 

och vad de olika prioriteringarna innebär. De belyser vikten av att prioritera i sitt arbete, eftersom 

socialarbetare ofta arbetar i stressiga miljöer där det kan vara svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. 

Att behöva prioritera vissa klienter före andra är något som 90 procent av alla socialarbetare ställs 

inför. 
Undersökningens resultat visade att socialarbetare prioriterar sina ärenden genom att välja ut vilka 

ärenden de själva var mest intresserade av. Biståndshandläggarna lägger dessutom mer tid på de 

ärenden som de är intresserade av. Författarna kom fram till att socialarbetare i stor utsträckning utgår 

från behovsprincipen vid bedömning av ärende. Biståndshandläggare som arbetar med gruppen äldre 

och funktionshindrade, till skillnad från andra socialarbetare, tar oftare större hänsyn till sina klienters 

ekonomiska möjligheter och förmågor (Wörlén & Bergmark, 2012).   

2.1.4. Biståndshandläggarnas erfarenhet av bedömningsprocessen  

Blomberg (2004) undersökte i sin avhandling vad biståndshandläggarna ansåg om behovsbedömning. 

I studien framkom det att biståndshandläggarna tyckte att de borde vara helt fria från ekonomiska krav 

i deras behovsbedömning. De menade att kostnader inte borde styra behovsbedömningen utan att de 

äldre borde bli beviljade det som de är i behov av. Det framkom att biståndshandläggarnas önskemål 

var att enbart utgå från lagstiftningen, utan att ständigt behöva ta hänsyn till kommunala resurser 

(Blomberg, 2004). 
Vidare framkom det i studien att biståndshandläggarnas yrkesroll har blivit mer specialiserad, 

vilket har bidragit till en ökad strävan efter att utredningar utförs på liknande sätt. Vissa kommuner har 

standardiserade insatser och har även formaliserat behovsbedömningen. Detta har underlättat och 



 12 

tydliggjort biståndshandläggarnas arbete i bedömningsprocessen. Blomberg (2004) beskriver dock att 

standardiserade insatser kan ha en negativ inverkan för de äldre som ansöker om insatser. Vissa 

kommuner har förutbestämt vilka vårdinsatser som är möjliga för den äldre att ansöka om genom 

exempelvis broschyrer och kataloger. I vissa kataloger har det även redogjorts om vilken mängd olika 

vårdinsatser brukar beviljas. Detta menar Blomberg (2004) är problematiskt eftersom det kan påverka 

den individuella behovsbedömningen som är grunden i socialtjänstlagen. Att de äldre skall anpassa 

sina behov utifrån de insatser som går att ansöka om, är inte förenligt med socialtjänstlagen, utan 

snarare tvärtom då det strider mot socialtjänstlagen. Blomberg (2004) skriver också att 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme minskades när de baserade sina beslut på standardiserade 

insatser. Slutligen visade studiens resultat att dagens äldreomsorg lägger för stor vikt vid lika 

behandling istället för individuella behovsbedömningar och flexibilitet, vilket tidigare genomsyrade 

äldreomsorgen (Blomberg, 2004). 

I Anderssons (2004) forskning undersöktes också biståndshandläggarnas erfarenheter av 

behovsbedömning. Biståndshandläggarna som deltog i studien arbetade främst med att utreda 

hemtjänstinsatser utifrån fyra olika centrala teman. Det första de försöker utreda är om det verkligen 

finns ett behov hos den äldre. För att kunna bli beviljad en kommunal insats måste 

biståndshandläggarna utreda och ta ställning till den äldres egen förmåga eftersom behovsprövade 

insatser är lagstiftat och betalas med skattemedel. Med egen förmåga avser biståndshandläggarna att 

utreda om den äldre har tillräcklig förmåga att ta hand om sig själv utan stödinsatser från kommunen. 

Ytterligare något som skall utredas är om de äldre kan anlita en privat firma för att kunna tillgodose 

sina behov. 
Det andra temat som utreds är om frågan kan lösas på annat sätt. Biståndshandläggarna försöker 

utreda hur behovet kan tillgodoses och vem som kan tillgodose behovet. Biståndshandläggarna 

underströk i studien att anhöriga inte skall ses som en resurs även om de i vissa kommuner gör det. De 

förklarade att anhöriga redan hjälper sina äldre i tillräcklig utsträckning och inte skall behöva stötta 

mer. I de fall där den äldre bor tillsammans med partner eller barn förväntas däremot att anhöriga 

sköta hushållsgemenskapen såsom städning, handling och matlagning (Andersson, 2004).  

Tredje frågan som utreds är om den äldre verkligen är berättigad hjälp. Eftersom insatser från 

kommunen är kostsamma försökte biståndshandläggarna med hjälp av denna fråga utreda om de äldre 

har ekonomiska möjligheter i samband med den fysiska och psykiska förmågan att själva tillgodose 

sina behov. Om de äldre har behov av insatser ska de beviljas insatserna även om de har goda 

ekonomiska möjligheter. Den fjärde frågan som undersöktes var om den äldre kunde uppnå en skälig 

levnadsnivå. Här beskrev biståndshandläggarna att de hade mycket handlingsutrymme att bedöma vad 

som kunde anses vara skälig levnadsnivå. I Andersson (2004) forskning framkom det också att 

biståndshandläggarna utgick från standardiserade insatser i bedömningsprocessen när de samtidigt 

skulle behovspröva och individanpassa insatserna. De standardiserade insatserna har utformats av 

socialnämnden och de innefattar både vilka insatser som de äldre kan tillgå och i vilken mängd. Ett 
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exempel på standardiserade insatser som ges i studien är, dusch och handling som brukar beviljas en 

gång i veckan. Andersson (2004) menar att det är problematiskt att biståndshandläggarna å ena sidan 

skall utreda insatser utifrån behov och individanpassning och å andra sidan anpassa insatserna utifrån 

standardiserade insatser. 

2.2. Betydelsen av anhörigas deltagande  

2.2.1. Biståndshandläggarnas erfarenhet av anhörigas deltagande under bedömningsprocessen 

Janlöv (2006) undersökte i sin avhandling hur biståndshandläggare, äldre och anhöriga upplever 

bedömningsprocessen. Enligt Janlöv (2006) är anhöriga en viktig del av bedömningsprocessen 

eftersom de är bra på att påpeka de äldres behov. Många äldre vill vänta så långt det går med att 

ansöka om hjälp från kommunen och att det på så vis blir anhörigas uppgift att påpeka att deras äldre 

är i behov av stödinsatser. Många äldre har också väldigt begränsade kunskaper om hur de skall gå 

tillväga för att ansöka om vårdinsatser och detta är ännu ett tecken som visar på hur viktiga anhöriga är 

i livets senare skede (Janlöv, 2006). Biståndshandläggarna upplevde att de ständigt behövde sätta 

gränser för anhöriga som ville få mer inflytande i bedömningsprocessen. Samtidigt kunde de även se 

anhörigas deltagande som en resurs. 
Biståndshandläggarnas upplevelse var att anhöriga i bedömningsprocessen innebar att de behövde 

ta hänsyn till fler än redan existerande parter i bedömningsprocessen. I deras behovsbedömning i valet 

av insats behövde de ta hänsyn till socialtjänstlagen, kommunala riktlinjer, deras delegation, chefens 

åsikter, den äldres behov och sedan anhörigas åsikter. 

I studien framkom det att anhöriga upplevde bedömningsprocessen som känslomässigt svår 

eftersom det påminner dem att deras äldre har blivit så pass dåliga att de som anhöriga inte längre 

klarar av att hjälpa dem. Studien visade att anhöriga upplevde hög ansvarsbelastning för att säkerställa 

att deras äldres hjälpbehov blev tillgodosedda. Att anhöriga deltar i bedömningsprocessen är enligt 

Janlöv (2006) avgörande för utfallet av insatser för den äldre. Janlöv (2006) skriver att det finns 

väldigt lite tidigare forskning om anhörigas deltagande och påverkan i bedömningsprocessen utifrån 

biståndshandläggarnas perspektiv. Den forskning som finns om anhörigas deltagande i 

bedömningsprocessen visar på stora brister i att kunna inkludera dem (Janlöv, 2006). 

Andersson (2004) belyser även vikten av anhörigas deltagande. Det finns ofta anhöriga som deltar i 

bedömningsprocessen och det kan leda till bättre argument för att de äldre skall få de vårdinsatser som 

de behöver. 

 

Genom att biståndsbedömarna ofta förhåller sig till anhöriga, möter de en mer jämbördig part, vilket 

bidrar till konstruktionen av de äldre som aktiva. En jämbördig person innebär ett mer symmetriskt 

möte och går därför att motargumentera på ett helt annat sätt än i ett asymmetriskt möte med en skröplig 

äldre (Andersson, 2004 s. 290). 
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Det poängteras att äldre som saknar anhöriga inte kan argumentera för behovsprövade insatser på ett 

likvärdigt sätt som äldre med anhöriga. Anhöriga kan vara en resurs genom att vara behjälpliga med 

att föra argumentationen och driva bedömningsprocessen åt önskvärd riktning (Andersson, 2004). 

2.2.2. Anhörigas erfarenhet av att delta i äldreomsorgen 

Davies och Nolan (2013) beskriver hur viktiga anhöriga i England är i processen för att hjälpa sina 

äldre att få komma till ett vård- och omsorgsboende. Resultatet av de 37 intervjuer som utfördes med 

anhöriga i staden Sheffield visade att anhöriga ofta känner att det finns ett krav och en skyldighet på 

att de skall ställa upp för sina äldre närstående när de behöver komma till ett vård- och 

omsorgsboende. Genom intervjuerna framkom det att anhöriga skulle ha behövt mer stöd i processen 

för att få deras äldre närstående att komma till ett vård- och omsorgsboende. Författarnas 

undersökning visade att anhöriga önskar att biståndshandläggarna skall jobba i ett team med dem och 

säkerställa att de får tillräcklig information om äldreomsorgen. 
Anhöriga önskade mer hjälp och stöd från biståndshandläggarna, både i att ansöka om ett vård- och 

omsorgsboende och för att hitta rätt boende för äldre närstående. Författarna anser att det således 

borde finnas mer lättillgänglig information om hur man skall gå tillväga för att ansöka om ett vård- 

och omsorgsboende och hur man hittar ett passande boende. Informationstillgängligheten borde 

förbättras så att anhöriga slipper lägga tid på att hitta rätt information eftersom de redan befinner sig i 

en känslomässig jobbig och pressad situation. Anhörigas erfarenhet var att de redan försökte hantera 

sina äldre på bästa sätt när ingen annan ville ansvara för de äldre i uppsökandet av vård- och 

omsorgsboende (Davies & Nolan, 2013). 

2.2.3. Anhörigas förändrade roll 

Ulmanens och Szebehely (2014) diskuterar hur statens, familjens och marknadens roll i Sverige har 

förändrats. Sedan 2002 har kommunerna minskat på vård- och omsorgsboenden med en fjärdedel och 

istället utökat hemtjänstinsatserna. Att staten har satsat på hemtjänstinsatser trots att de äldre har 

mycket omvårdnadsbehov har bidragit till att fler anhöriga, särskilt kvinnor från den lägre 

samhällsklassen, vårdar sina äldre. Detta har även bidragit till att anhöriga från alla olika sociala skikt 

har fått ta ett större ansvar för sina äldre. De familjer som har mer ekonomiska resurser har i större 

utsträckning valt att anställa privat hjälp. Ulmanen och Szebehely (2014) menar att risken med att 

staten minskar sitt ansvar för äldre och låter anhöriga och familjemedlemmar ta större del är att detta 

kan bidra till ett mer ojämlikt samhälle. Det finns en förväntan från staten att fler anhöriga skall vårda 

sina anhöriga i brist på vård- och omsorgsboende och att detta är ett steg tillbaka till det samhälle som 

Sverige ville komma ifrån (Ulmanen & Szebehely, 2014). 
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2.3. Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskning som lyfts fram i studien berör äldreomsorgen utifrån statlig, kommunal och 

individnivå och detta bidrar till en ökad förståelse för vårt forskningsområde. Vi vill att läsaren skall 

förstå att det är olika parter som är delaktiga i bedömningsprocessen och att vi därför också valt 

studier som undersöker vårt forskningsområde utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv vi belyser är 

biståndshandläggares yrkesroll jämfört med andra socialarbetare. Andra perspektiv som tas upp är 

anhörigas deltagande i bedömningsprocessen och äldreomsorgens utveckling samt 

biståndshandläggares erfarenhet av bedömningsprocessen. Ytterligare ett perspektiv vi lyfter fram är 

genom en studie av Darton et al. (2010) som visar att det är svårt att fördela kommunala resurser 

utifrån behovsbedömning i en engelsk kontext. Denna studie lyfter vi fram eftersom resultatet är av 

relevans för att förstå svårigheter som kan uppstå även i svensk kontext. Vår utvalda internationella 

forskning går att jämföra med den svenska kontexten. Detta då England tillhör Storbritannien som är 

en del av Europeiska unionen och har liknande lagar och regler att följa och utforma sitt arbete efter, 

på samma sätt som Sverige. En annan studie vi lyfter fram är Davies och Nolan (2013) som handlar 

om svårigheten att fördela kommunala resurser utifrån behovsbedömning i England. Eftersom Sverige 

fördelar resurser utifrån samma behovsform menar vi att studien går att applicera på området vi 

studerar.  

Vidare vill genom våra utvalda artiklar presentera biståndshandläggarnas komplexa utmaning i 

bedömningsprocessen. Vi förstår med hjälp av Wörléns och Bergmarks (2012) undersökning att 

biståndshandläggarna jobbar i stressiga miljöer där de förväntas kunna prioritera i sitt arbete och ta 

svåra beslut. 
Både Blomberg (2004) och Olaison (2017) beskriver att biståndshandläggare menar att de borde 

vara fria från ekonomiska krav i sina behovsbedömningar. Darton et. al (2010) forskning 

problematiserar hur resurser är fördelade till äldreomsorgen. Att fördela resurser utifrån en 

behovsformel menar de är svårt. För att biståndshandläggare inte skall behöva ta hänsyn till de 

ekonomiska resurserna behövs alltså en bättre metod vid resursfördelningen (Darton et. al, 2010).   

I både Blombergs (2004) och Anderssons (2004) forskning beskrivs att behov skall tillgodoses 

samtidigt som det finns standardiserade insatser som kommunen förväntar sig att 

biståndshandläggarna skall utgå ifrån. Å ena sidan har biståndshandläggare ett eget handlingsutrymme 

och skall bedöma behovsprövade insatser utifrån skälig levnadsnivå, samtidigt som det finns strikta 

riktlinjer i form av standardiserade insatser som biståndshandläggare skall utgå ifrån (Andersson, 

2004). Olaison (2017) i likhet med Blomberg (2004) beskriver att det är problematiskt att 

biståndshandläggarna behöver ta hänsyn till många olika faktorer i sin bedömningsprocess istället för 

att fokusera på vad den enskilde önskar att få hjälp med. Olaison (2017) menar att vårdkvalitén har 

minskat på grund av den ökande byråkratin, vilket leder till att anhöriga involverar sig mer.       
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Ulmanens och Szebehelys (2014) studie visar också att äldreomsorgens utveckling går i en riktning 

där anhöriga förväntas hjälpa sina äldre mer idag jämfört med när hemtjänsten lanserades i Sverige 

under 1950-talet. Idag är vi tillbaka till ett familjeorienterat synsätt vilket Ulmanen och Szebehely 

(2014) menade att Sverige ville komma ifrån. Att anhöriga är engagerade i sina äldre och försöker 

påverka bedömningsprocessen går att förstå med hjälp av Janlövs (2006) studie. I undersökningen 

framkommer det att anhöriga engagerar sig eftersom de ser att äldre har själva svårt att se sitt 

hjälpbehov. Äldre utan anhöriga väntar så långt det går med att ansöka om vårdinsatser från 

kommunen eftersom de vill vara självständiga.  

Janlöv (2006) och Andersson (2004) beskriver att anhöriga som deltar i bedömningsprocessen kan 

påverka bedömningsprocessen åt den äldres önskvärda riktning. Detta eftersom anhöriga ofta är bättre 

på att argumentera och påpeka den äldres behov. Anhörigas erfarenhet av att delta i äldreomsorgen 

och bedömningsprocessen var enligt Janlöv (2006) och Davies och Nolan (2013) inte positivt. 

Anhöriga upplevde att biståndshandläggarna inte jobbade i team med dem och att de kände också ett 

ansvar för att säkerställa att deras äldre fick rätt vård.  
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska överväganden och val. Vi börjar med att presentera 

vår förståelse och vidare hur vi inhämtade tidigare forskning. Vidare presenteras vårt urval av 

respondenter, ansats och datainsamling. Därefter presenteras genomförandet av analys, studiens 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Slutligen redogör vi för studiens forskningsetiska 

överväganden och studiens metoddiskussion.  

3.1. Förförståelse 
Vi som skriver den här uppsatsen arbetar vid Stockholms kontaktcenter, Äldre direkt, där vi 

informerar om hur äldreomsorgen är uppbyggd i Stockholms stad. Vi ger både allmän information om 

Stockholms stads äldreomsorg och personlig rådgivning till människor som kommer i kontakt med oss 

genom telefonsamtal och mejl. De vanligaste frågorna brukar handla om hur de skall gå tillväga för att 

ansöka om olika insatser enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2016:654, 1§). Andra frågor handlar om 

anhörigstöd, avgifter för vården samt informationsuppgifter till biståndshandläggare och 

hemtjänstutförare. Många äldre vet inte vilka insatser de kan ansöka om och blir ibland förvånade när 

vi informerar om vad som ofta ansöks om och sedan beviljas. De exempel vi brukar berätta om är 

hjälp med städning, tvätt samt leverans av matlådor. 

Utifrån vår erfarenhet på Äldre direkt saknar många äldre kunskap om socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2016:654, 1§). Det är ofta anhöriga eller grannar som ringer och önskar få rådgivning och information 

om hur de skall kunna hjälpa någon äldre. Vår förförståelse är att det kan vara svårt att ansöka om 

insatser om man inte på förhand vet vilka insatser det går att ansöka om. I våra samtal möter vi också 

ofta äldre och anhöriga som är missnöjda över olika beslut som biståndshandläggaren har tagit. Vi 

kommer ofta i kontakt med dem då de önskar få rådgivning kring hur de kan gå vidare med sitt ärende. 

I vissa fall handlar det om att få råd om hur de kan överklaga beslut. Vi är medvetna om att den 

missnöjda gruppen som kontaktar oss inte tillhör majoriteten av äldre. 

Vi har genom Äldre direkt blivit intresserade av äldreomsorgen och valt att fördjupa oss i 

bedömningsprocessen. Den tidigare kunskap vi fått om Stockholms stads äldreomsorg genom vårt 

arbete på Äldre direkt är något som har hjälpt oss att kunna fördjupa oss i bedömningsprocessen i 

Stockholms stad äldreomsorg. De problem som vi upptäckt i samtalen på Äldre direkt har hjälpt oss att 

kunna se vilka svårigheter som de äldre och deras anhöriga upplever med bedömningsprocessen, 

vilket har bidragit till att valt det ämne som studien undersöker. Vi har utformat frågor som vi tidigare 

haft kunskap om för att undersöka biståndshandläggarnas synvinkel och upplevelser av området. 

Utifrån de svar vi fått från intervjuerna har vi sedan kunnat ställa följdfrågor som fördjupar svaren 

kring de områden vi anser särskilt viktiga. Tidigare kunskap vi haft inför studien har ökat vår 

nyfikenhet och drivit oss att utforska ämnet ytterligare. 
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3.2. Kunskapsinhämtning  

Vi har sökt efter tidigare forskning i flera omgångar allt eftersom vi ändrat syfte och även fått tips om 

nya sökord. Vi har använt oss av databaserna, ESH Discovery, Libris, Google Scholar, Socindex och 

Diva. I databaserna har vi använt oss av både engelska och svenska sökord. De engelska sökord vi 

använt oss av är, social work and elderly care, *Social worker and elderly*, (elderly AND care), och 

elderly* and relative* and "social care", case management and old people, need assessment, care 

management, relatives impact in the assessment process, (relatives AND assessment process).  

De engelska sökorden gav oss fler artiklar som vi kunde använda oss av där vissa var i en 

internationell kontext. Genom Davies och Nolan (2003) artikel vill vi visa att anhöriga i Storbritannien 

tyckte att det var svårt med biståndsbedömningen och informationstillgängligheten. Anhörig saknar 

information om hur de skulle gå tillväga för att hjälpa sina äldre att komma till ett vård- och 

omsorgsboende. Studien visar att anhöriga i Storbritannien upplever att de behövs för att deras äldre 

skall få de insatser som de har behov av. Trots att artikeln inte undersökte om anhöriga påverkade 

bedömningsprocessen så understryker den anhörigas betydelse för att äldre skall kunna komma till ett 

vård- och omsorgsboende och att anhöriga är en viktig resurs i den processen. Detta går att koppla 

samman med vårt forskningsområde och det visar även varför och hur anhöriga deltar i 

äldreomsorgen, vilket bidrar till en bredare synvinkel. 

Svenska sökord som vi använt oss av är biståndshandläggning och äldre, anhörigas påverkan i 

bedömningsprocessen, anhöriga och äldre, biståndshandläggning och bedömningsprocessen, anhöriga 

och biståndsbedömning, anhörigas roll i behovsbedömningen. Vi hittade många artiklar som handlar 

om biståndshandläggning. Det fanns en del forskning som handlade om anhöriga som vårdar sina 

äldre, om anhörigstöd och hur anhöriga upplever sina sjuka äldre. Det var dock svårt att hitta fler 

artiklar som handlade om just det vi vill undersöka, nämligen hur anhöriga påverkar 

bedömningsprocessen.  

Andersson (2004) och Janlöv (2006) beskriver både vad biståndshandläggarna själva har för 

erfarenheter i bedömningsprocessen och hur anhöriga kan påverka bedömningsprocessen. Utöver de 

två nämnda studierna var det svårt att hitta fler studier som undersöker biståndshandläggarnas 

erfarenhet av anhörigas påverkan i bedömningsprocessen. De studier som kunde beskriva 

bedömningsprocessen i den svenska kontexten på bästa sätt utan att vara för gammal, var Olaison 

(2017) och Blomberg, (2004). Det var svårt att hitta fler artiklar som kunde kopplas närmre vårt 

studieområde.  

Andra artiklar som valts ut berör anhörigas förändrade roll (Ulmanen & Szebehely, 2014). Denna 

artikel beskriver hur anhöriga får ta allt större ansvar för sina äldre för att säkerställa att de får bra och 

rätt vård. Även om denna studie inte studerar just bedömningsprocessen, går den att koppla samman 

med vår studie, eftersom Ulmanen och Szebehely (2014) i likhet med Davies och Nolan (2003) 

poängterar anhörigas betydelse för att säkerställa att deras äldre får bra vård. Vi inte lyckats hitta fler 
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studier som vi upplever går i linje med studiens syfte. Detta trots att många forskare intresserar sig för 

svensk äldreomsorg, anhöriganställning, anhörigas mående och delaktighet. 

Tidsspannet i alla våra sökningar gjordes mellan 2000–2017 för att begränsa urvalet till aktuell 

forskning. Vi avgränsade även våra sökningar till endast “peer reviewed” vilket innebär ett resultat där 

texterna är vetenskapligt granskat. På så sätt säkerställer vi att våra utvalda artiklar är pålitliga. Vi 

valde ut de olika artiklarna genom att börja med att undersöka om titeln verkade relevant för det 

område vi studerar, därefter lästes de valda titlarnas abstract för att se om artikeln kunde knytas an till 

vårt valda forskningsområde.  

3.3. Avgränsningar och urval av respondenter  

Genom kvalitativa intervjuer har vi undersökt biståndshandläggarnas erfarenheter. Urvalet var 

geografiskt avgränsat till Stockholms stad. Biståndshandläggarna i Stockholms stad har direktkontakt 

med den äldre och dess anhöriga för att sedan fatta ett beslut utifrån den äldres behov, lagen och 

stadens specifika riktlinjer. Biståndshandläggarna besitter kunskap om biståndshandläggning, de har 

även kunskap om hur de äldre kommer i kontakt med dem, på vilket sätt anhöriga påverkar deras 

arbete samt om hur de äldres informationstillgänglighet ser ut. 
För att komma i kontakt med respondenter blev första steget att skicka ut mail till Stockholms alla 

stadsdelars enhetschefer inom äldreomsorgen. Detta då vi önskade få svar av så många olika 

stadsdelar som möjligt, och därmed chans till en bredare bild av Stockholms stad. I mailet beskrev vi 

syftet med studien och frågade om chefen kunde förmedla våra kontaktuppgifter vidare. Vi önskade 

kontakt med biståndshandläggare med stor erfarenhet på respektive chefs avdelning. Genom detta sätt 

kontaktade fem biståndshandläggare oss. Vi skickade ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) till de som 

valde att delta i studien. 

Efter att vi genomfört våra fem första intervjuer, valde vi att skicka ut ett mail igen. Denna gång till 

biträdande enhetschefer där vi informerade om att vi sökte fler intervjupersoner. Detta eftersom vi 

ville ha ett större och bredare urval. Då vi inte fick något svar valde vi att ta kontakt med två före detta 

kollegor som är erfarna biståndshandläggare. De arbetar i en stadsdel i Stockholm och är 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. En av dem hörde av sig och ville delta i studien men föll 

ändå bort då hen inte kunde återkoppla om tid för intervju innan studien skulle färdigställas. Den andra 

kontakten återkopplade aldrig. 

För att försöka få tag i fler biståndshandläggare skrev vi på olika internetsidor för socionomer och 

informerade om att vi letade efter biståndshandläggare som ville delta i vår studie. Genom 

socionomgrupperna fick vi endast möjlighet att intervjua biståndshandläggare utanför Stockholms 

stad. Vi valde att inte genomföra intervjuer med biståndshandläggare utanför staden då vi bestämt oss 

för att avgränsa studien till Stockholms stad. Detta eftersom Sveriges kommuner har egna riktlinjer 

och bedriver äldreomsorgen på olika sätt. Vi valde att rikta in oss på Stockholms stad dels för att vi 
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var intresserade av hur just Stockholms stad bedriver äldreomsorg men också för att vi befinner oss i 

staden och rent geografiskt skulle det förenkla utförandet av intervjuer.  

Efter lång tid av olika försök för att få tag i fler intervjupersoner, där vissa varit intresserade men 

inte återkopplat efter våra påminnelser, insåg vi att biståndshandläggare har en hög arbetsbelastning 

och pressat schema. På så sätt förstod vi att det kan vara svårt att ta tid till att delta i vår studie. 

Vi ansåg att tidsåtgången som gick åt till att söka efter biståndshandläggare på olika sätt blev för 

stor. Vi valde därför att fördjupa vår kunskap och ge läsaren en ökad förståelse av området genom att 

lägga mer tid på att hitta relevant tidigare forskning.  

Två biståndshandläggare som deltog i studien hade betydligt kortare erfarenhet av 

biståndshandläggning än de andra. Detta var något vi inför intervjuerna diskuterade då vi undrade om 

det kunde påverka slutsatserna negativt eftersom vi önskade intervjua erfarna biståndshandläggare i 

första hand. Vår förförståelse var att mer erfarna biståndshandläggare eventuellt kunde ge oss mer 

information på grund av just längre erfarenhet. Efter genomförda intervjuer insåg vi däremot att 

biståndshandläggarnas olika långa erfarenhet endast påverkade studien genom att de tre med längre 

erfarenhet kunde säga något om hur biståndshandläggningen förändrats över tid. Samtliga 

intervjupersoner bidrog med stor kunskap, trots olika lång erfarenhet. 

3.4. Ansats & datainsamling  

En kvalitativ studie syftar till att undersöka hur ett fenomen ser ut och fungerar i dess kontext (Dalen, 

2015). För att kunna använda sig av en sådan ansats bör forskaren använda sig av metoder som ger 

ökad förståelse av fenomenen (Patel & Davidson, 2011). Enligt Larsson (2009) går det att kombinera 

en induktiv ansats med ett visst mått av deduktivt förhållningssätt. En blandning av de två metoderna 

skulle bidra till att forskningen resulterar i en abduktiv ansats eller induktiv-deduktiv kvalitativ 

strategi. Vi har i studien använt oss av en abduktiv strategi. Induktiv metod innebär att forskaren 

studerar sitt objekt förutsättningslöst och sedan finner en teori som används utifrån vad forskaren har 

kommit fram i studien (Larsson, 2009). Patel och Davidson (2011) menar att även om forskarna inte 

utgår från en teori behöver det inte betyda att hen arbetar förutsättningslöst. Forskaren har 

föreställningar och idéer som sedan kommer att påverka den producerade kunskapen.  

Larsson (2009) menar att en fördel med induktiv ansats är att forskaren kan studera sitt objekt utan 

förutfattade meningar som styr åt en viss inriktning. Teorierna får växa fram utifrån det empiriska 

materialet. Vi har i vår studie försökt att vara öppna och förutsättningslösa i insamlingen av vårt 

material.  
Vi har använt oss av en induktiv ansats i början av vår studie. Enligt Watt Boolsen (2007) 

förknippas induktion med den kvalitativa metoden och genom kvalitativ strategi kan forskaren 

beskriva och sedan analysera intervjuer där det går ut på att förstå intervjupersonens upplevelser i 

vissa sammanhang. Utifrån vår empiri kunde vi se vilka teorier som skulle kunna passa in med vårt 

resultat. Vi kunde även med hjälp av tidigare forskning styrka relevansen av våra utvalda teorier. Detta 
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genom att belysa tidigare forskning om biståndshandläggarens handlingsutrymme och även studier på 

hur olika maktaspekter i relationen mellan biståndshandläggaren och klienten eller den anhöriga ter 

sig.  

För att undersöka biståndshandläggarnas erfarenheter har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kan ha ett varierande upplägg men 

kännetecknas ofta av att intervjuaren har ett antal förberedda frågor att utgå från. Genom öppna frågor 

i en förberedd intervjuguide inleds intervjun. Intervjupersonen är således fri att utforma sina svar 

utifrån frågan och intervjuaren är inte bunden till de olika frågorna utan är fri att ställa följdfrågor 

(Dalen, 2015). Vidare finns det utrymme för att ändra ordningen på de tidigare formulerade frågorna 

samt ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur den kvalitativt inriktade forskaren bör sträva efter att 

utgå från intervjupersonens värld och sätt att formulera sig, detta för att öka förståelsen av ett 

fenomen. Inför våra intervjuer hade vi förberett en intervjuguide (se bilaga 2) med de frågor som vi 

ville ha svar på. Frågorna delades in under olika valda teman som vi ansåg viktiga för att få svar på 

syfte och frågeställning. Detta bidrog till att vi kunde följa intervjupersonens svar och utforma 

följdfrågor därefter, samtidigt hade vi vår intervjuguide att utgå från och falla tillbaka på.   

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att hålla samtalet inom ramen för 

studien. Bryman (2011) menar att en nackdel med användning av semistrukturerade intervjuer är att 

forskaren kan missa annat som också kunde ha varit intressant för studien. Det är en avvägning som 

författarna måste ta beslut om. Skulle vi använt oss av ostrukturerade intervjuer hade det kunnat 

generera andra intressanta resultat. Intervjupersonerna hade exempelvis kunnat prata om saker som 

hen ansåg som viktiga i arbetet som biståndshandläggare. Risken med en sådan intervjuform hade 

kunnat resultera i att ämnet som berörs inte tillhör det område vi valt att undersöka.  

I och med att vi har formulerat våra intervjufrågor har vi på så vis redan en uppfattning om 

biståndshandläggarna och deras yrkesroll och detta kan ha haft betydelse för studiens resultat. Då vi 

utgick från vår intervjuguide ökade sannolikheten för att vi faktiskt undersöker det vi ville undersöka.  

Intervjuerna har skett utifrån dels fakta- och upplevelseinriktade frågor. De faktainriktade frågorna 

bidrog till att skapa en bakgrundsförståelse för handläggarnas handlingsutrymme utifrån rutiner och 

riktlinjer från den aktuella stadsdelen. Vi utformade våra frågor utifrån valda områden och försökte 

utforma frågorna så öppna som möjligt. För att fördjupa svaren ställdes även följdfrågor och vi 

strävade efter att lämna gott om utrymme för intervjupersonen att utforma sina svar fritt. 

När vi transkriberade våra intervjuer kunde vi se ett tydligt mönster av vad som påverkade 

biståndshandläggarnas arbete i bedömningsprocessen och även biståndshandläggarnas erfarenhet av 

anhörigas påverkan. På så vis skapade vi två rubriker som svarar på vårt syfte och frågeställningar. Vi 

skapade två huvudrubriker. Med den första huvudrubriken i resultatet avser vi att svara på studiens 

första frågeställning och den andra huvudrubriken avser vi att svara på studiens andra frågeställning. 
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Vi har genomfört fem intervjuer med biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Stockholms stad. 

Samtliga intervjupersoner har någon form av socionomutbildning som grund, alternativt gått en 

utbildning som idag motsvarar en socionomutbildning. Intervjuerna varierade mellan 40 minuter och 

90 minuter. Vi gav intervjupersonerna friheten att välja plats för intervjun då vi själva var flexibla och 

kunde anpassa oss efter dem. Vi ville genomföra intervjuerna på platser där intervjupersonerna kände 

sig bekväma. På så vis utfördes alla intervjuer på varje enskilds arbetsplats. Vi började med att fråga 

intervjupersonen bakgrundsfrågor för att få en större inblick i hur länge de arbetat som 

biståndshandläggare och inom vilka områden de hade sina erfarenheter. Detta för att få en 

bakgrundsbild av deras erfarenhet och skapa allians. Därefter följde våra öppna frågor över våra olika 

valda teman där vi utgick från vår intervjuguide (se bilaga 2) men även gav plats åt följdfrågor. 

Under arbetets gång har studiens inriktning och syfte ändrats efter de svar vi fick från 

biståndshandläggarna. Vi har valt ut frågor och svar från intervjuguiden som vi sedan fördjupat oss i 

under studiens gång. Vissa frågor i intervjuguiden kan upplevas som irrelevanta för studiens slutgiltiga 

syfte. Detta går att förklaras på så vis att då vi utförde intervjuerna ansåg vi att samtliga frågor var 

nödvändiga, dels för att skapa en allians med intervjupersonerna men också för att få en helhetsbild av 

biståndshandläggarnas arbete men också för att det matchade vårt dåvarande syfte som var brett. Då vi 

utformade vår intervjuguide så pass bred från början kunde vi, trots annat syfte, med hjälp av den 

svara på studiens nuvarande syfte och frågeställningar. Det hade varit mer önskvärt för studiens 

resultat om intervjuguiden från början utformats utifrån studiens nuvarande syfte och frågeställningar, 

på så vis hade vi kunnat få ännu fler intressanta svar och perspektiv på vår studie. Eftersom vi ändrat 

syfte och frågeställningar under tidens gång har konsekvensen blivit att vi fått förhålla oss till den 

empiri vi redan samlat in eftersom vi utförde våra intervjuer i ett tidigare skede. Eftersom studiens 

syfte och frågeställningar nu endast rymmer en del av intervjumaterialet har empirin blivit tunnare än 

önskvärt. Det syfte som var aktuellt när vi utformade intervjuguiden var: Syftet är att analysera olika 

erfarenheter av anhörigas betydelses för ansökningsprocessen hos ett antal biståndshandläggare med 

inriktning mot äldre. Samt med frågeställningar som: På vilka sätt påverkar äldres anhöriga 

biståndshandläggarnas arbete och hur påverkas biståndshandläggarnas arbete av äldres tillgång till 

information. Under studiens gång insåg vi att vårt ursprungliga syfte och frågeställningar var för brett 

utformade för att kunna utgå från. Därefter ändrade vi vårt syfte och frågeställningar genom att smalna 

av och rikta in oss på att undersöka biståndshandläggarnas erfarenhet bedömningsprocessen och hur 

anhöriga påverkar valet av insats för den äldre.  

3.5. Bearbetning av data  

Fördelen med att vara två var att en av oss kunde intervjua samtidigt som den andra kunde anteckna 

direkt i ett transkriberingsdokument på datorn, under intervjuerna. Varje intervju spelades in. Efter 

varje intervju transkriberade vi svaren direkt efteråt genom att lyssna igenom det inspelade materialet 

och lägga till, i transkriberingsdokumentet, det som inte hanns skrivas ner under intervjun. På så vis 
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kunde vi också säkerställa att vi uppfattat respondenten rätt. För att avidentifiera varje intervju valde vi 

att koda intervjuerna. Varje intervjuperson fick en färg och ett namn. Exempelvis ”IP1”, 

intervjuperson 1. När vi genomfört samtliga intervjuer sammanställde vi alla fem 

transkriberingsdokument till ett där samtliga intervjupersoners svar framkom på varje fråga. På så vis 

kunde vi enkelt se hur de olika intervjupersonerna hade svarat. 
Eftersom vi är intresserade av att undersöka biståndshandläggarens erfarenheter är vi inte 

intresserade av att veta hur de framför sina svar, utan vilken information intervjupersonerna har delgett 

oss. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur intervjuaren kan välja att transkribera en intervju med 

syfte att få med det talade språkets betydelse, där skratt och ton kan vara betydelsefullt. Alternativt 

välja att transkribera intervjuer på ett skriftligt sätt med fokus att få med det som sägs och inte hur det 

sägs. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuaren kan välja att låta intervjun vara en mer 

formell skriftspråklig karaktär och detta genom att sammanställa intervjun i skriftspråk. Fokus under 

våra genomförda intervjuer låg på att få med det som intervjupersonen sa innehållsmässigt, och inte 

hur hen sa det. I vår transkribering har vi inte lagt fokus på andningspauser, tonfall, skratt och pauser. 

Vi har skrivit ner allt som intervjupersonerna har berättat för oss och transkriberat det i skriftspråk. 

När vi sedan transkriberade de olika intervjupersonernas svar på varje fråga utgjorde det vår rådata. 

Som ovan nämnt samlades alla intervjupersoners svar i ett dokument ihop med intervjuguiden. På så 

vis kunde vi tydlig se hur de olika biståndshandläggarna hade svarat på varje fråga. Vi kunde även se 

intressanta likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Redan här startade vår bearbetning av 

datan. Utifrån vår intervjuguide hade vi tidigare kategoriserat frågorna under övergripande rubriker för 

de olika områden som vi ville fråga kring. På så vis var det lättare att få en överskådlig bild av vad de 

olika intervjupersonerna svarat utifrån de olika rubrikerna och därmed område. Genom denna 

sammanställning kunde vi senare leta efter likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. 

Genom de utvalda citat som finns med under studiens resultat- och analysdel önskar vi tydliggöra 

och motivera de resonemang som förs samt visa på de skillnader och likheter som framkommit utifrån 

studiens intervjuer. 

3.6. Genomförande av analys 

En analys innebär att upptäcka olika samband, likheter och olikheter utifrån empirin för att sedan 

undersöka de upptäckta delarna från olika och nya synvinklar (Watt Boolsen, 2007).  
Genom att vi läste igenom vår transkribering ett flertal gånger kunde vi tydligt urskilja intressanta 

resonemang som både problematiserade och gick i linje med studiens syfte och frågeställningar. 

Utifrån de resonemang som vi fann relevanta för studien kunde vi urskilja olika områden vi ville 

belysa och därefter skapa resultatdelens olika rubriker. 

Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt att beskrivning av insamlad empiri och tolkningar går 

ihop. Detta görs genom att tolkningar av intervjumaterialet skrivs ut för att sedan tydliggöras med 

hjälp av intervjupersonernas egna ord i form av citat (Patel & Davidson, 2011). 
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Nylén (2005) beskriver hur framställandet av empiri och analys går att göra på olika sätt. Vi har 

valt att skriva ut vår empiri till vardera rubrik i resultatdelen för att sedan redogöra för vår analys 

under varje empiridel. Detta är något Nylen (2005) beskriver som en medelväg där framställandet av 

empirin ses som både “både självständigt och integrerat moment i forskningsprocessen” (Nylen, 2005 

s.24). Vidare beskrivs hur analysen på så vis kopplas till empirin på ett tydligt sätt.   
Vi har analyserat vår empiri med hjälp av utvald forskning och teorier. Att vi är två författare till 

denna studie har möjliggjort fler infallsvinklar i bearbetningen av våra intervjusvar.  

Kvale och Brinkman (2010) beskriver hur olika forskare ser olika mönster och tolkar 

intervjumaterialet på olika sätt vilket bidrar till att analyser inte är strikt objektiva. Trots att man letar 

efter den riktiga bilden av hur intervjupersonerna upplever det. Kvalitativa metoder kräver att forskare 

tolkar och på så vis kommer de alltid att till viss del påverka utfallet av analysen. 

Studiens resultatdel och analys är alltså beroende av hur vi valt att se på empirin samt vår koppling 

till tidigare forskning. 

Vi valde Lipskys teori om handlingsutrymme för att analysera empirin. Detta då vi analyserar hur 

mycket handlingsutrymme biståndshandläggare har för att kunna besluta om olika vårdinsatser. Vi tar 

även hjälp av denna teori för att förstå om biståndshandläggarnas handlingsutrymme minskas 

beroende på om det finns anhöriga som deltar i bedömningsprocessen. Vidare valde vi att analysera 

empirin med hjälp av olika maktbegrepp. Detta för att möjliggöra en analys av de olika 

maktförhållanden som framträder mellan biståndshandläggaren, den äldre och anhöriga. 

I analysen utgår vi från de tre olika maktperspektiven: strukturell, normativ och intentionell makt, 

vilka beskrivs i Johansson (1992). På så vis får vi syn på olika dolda och synliga maktstrukturer inom 

det sammanhang som biståndshandläggarna, den äldre och anhöriga befinner sig inom när det kommer 

till bedömningsprocessen. Biståndshandläggaren får exempelvis sin strukturella makt genom sin 

yrkesroll där hen har befogenhet att fatta myndighetsbeslut som påverkar den äldre. Med hjälp av 

intentionell makt kan vi analysera hur kunskap om äldreomsorg kan bidra till mer makt för 

biståndsbedömarna i bedömningsprocessen. Genom normativ makt kan vi analysera hur användandet 

av språk påverkar val av insats för den äldre i bedömningsprocessen.  

Utifrån resultatet är det sedan viktigt att redogöra för det viktigaste som framkommit i form av 

slutsatser (Patel & Davidson, 2011). I diskussionsdelen problematiseras studiens slutsatser 

tillsammans med studiens valda maktbegrepp såsom: strukturell, intentionell och normativ makt 

(Johansson, 1992) och Lipskys teori om handlingsutrymme tillsammans med studiens tidigare 

forskning. 

3.7. Validitet och reliabilitet  

Med validitet menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att författarna har undersökt det som studien 

syftar till att undersöka. Reliabilitet fungerar som ett mätinstrument som undersöker om kan studien 

kan uppnå samma resultat om den genomförs igen. På så vis mäts studiens tillförlitlighet. En viktig 
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förutsättning för att få hög reliabilitet i studien är att metodval och tillvägagångssätt förklaras på ett 

tydligt sätt för att på så vis öka transparensen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Eftersom en kvalitativ intervju bygger på samspel mellan forskaren och respondenten blir det 

nästintill omöjligt att få samma svar om en annan forskare utför samma studie (Kvale & Brinkman, 

2014). För att nå en hög reliabilitet i vår studie har vi utifrån det ovan nämnda kommit fram till att det 

krävs en tydlighet om vilka metoder och tekniker vi använt oss av och att de är pålitliga och av god 

kvalité. Vi har i vår studie använt oss av en dator för att spela in våra intervjuer. Eftersom ljudkvalitén 

i våra intervjuer har varit av god kvalité har vi kunnat transkribera intervjuerna i sin helhet. När det 

kommer till kvalitén om oss som forskare, har vi i vår förförståelse tydliggjort vår bakgrund och 

erfarenhet av ämnet vi studerar. Ytterligare en aspekt för ökad reliabilitet kan vara forskarens förmåga 

att göra bra intervjuer. För att öka kvalitén på våra intervjuer har vi utfört alla våra intervjuer 

tillsammans och reflekterat över oss själva och de svar som vi har fått efter varje intervju. Under våra 

intervjuer har en av oss ställt frågor och den andra har antecknat. Direkt efter varje avklarad intervju 

har vi diskuterat svaren och transkriberat. Vi har även försökt öka reliabiliteten med hjälp av att vi 

använt oss av en semistrukturerad intervjuguide, istället för en ostrukturerad. På så vis kan man följa 

vilka intervjufrågor vi använt oss av (se bilaga 2).  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det är svårt nå hög reliabilitet vid kvalitativa intervjuer 

jämfört med kvantitativa studier. Detta på grund av att det är omöjligt att försäkra sig om att 

intervjupersonerna kommer uppge likadana svar som tidigare. Detta eftersom en kvalitativ intervju 

sker i samspel mellan forskaren och respondenten, samt att utskriften av en intervju är tolkningar 

gjorda av studiens författare. Det enda sätt som går att undersöka reliabiliteten av en intervjustudie är 

om två personer som inte vet något om varandra skriver ut samma delar av en inspelad intervju (Kvale 

& Brinkmann 2014).  

Vi har varit noga med att dela med oss av de övriga dokument vi använt oss av, såsom 

informationsbrev och intervjuguide, vilka vi hänvisar till under studiens gång och finns med som 

bilagor. Vår förhoppning är på så vis att studiens transparens och noga beskrivna tillvägagångssätt 

bidrar till att studien får en högre validitet. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att det är viktigt att författarna under hela processen 

påminner sig själva om studiens syfte och frågeställningar. Genom att fokusera på den huvudsakliga 

forskningsfrågan från början till slut hjälper det forskarna att behålla den röda tråden, och på så vis 

ökar det förutsättningen för god validitet. 

3.8. Generaliserbarhet 

Bryman (2011) beskriver att generaliserbarhet innebär vilken utsträckning studieresultatet kan gälla 

fler kontexter och personer än just den specifika gruppen vi undersökt. Enligt Elofsson (2009) är 

resultatens generaliserbarhet en central del i all forskning. Antalet respondenter i vår studie är fem. 

Därmed blir det svårt för oss att kunna uttala oss om att vår empiri gäller för alla biståndshandläggare. 
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Vi kom i kontakt med intervjupersonerna genom att vi skickade mail till alla enhetschefer i 

Stockholms stad som sedan hänvisade vår kontaktinformation till de biståndshandläggare som arbetar 

på deras enhet. Vi har på så vis använt oss av ett bekvämlighetsurval, detta genom att enhetscheferna 

fanns tillgängliga och hänvisade oss vidare till de biståndshandläggare som ville delta i studien. Detta 

urval användes eftersom det var det mest effektiva sättet för oss att lyckas få tag på intervjupersoner. 

Bekvämlighetsurval innebär att de personer som råkar vara tillgängliga ställer upp för en intervju. 

Enligt Bryman (2011) är risken med bekvämlighetsurval att det blir svårt att generalisera studien 

eftersom bekvämlighetsurval inte är representativt för målgruppen. 

Enligt Bryman (2011) är det vanligt att kvalitativ forskning får kritik på grund av alltför få 

intervjuer, vilket var fallet för vår studie. I Stockholms stad finns det 14 olika stadsdelar och många 

verksamma biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Vi har utfört våra intervjuer i tre olika 

stadsdelar och det blir således svårt att uttala oss om biståndshandläggarnas erfarenheter som en helhet 

för hela staden. De olika stadsdelarna representerar i vissa avseenden olika svar och vi menar däremot 

att detta är något som vi kan uttala oss om i vår studie. Biståndshandläggarna i de olika stadsdelarna 

stöter på olika problem, har olika mycket handlingsutrymme och har därmed varierande 

handlingsutrymme för att kunna styra sitt jobb på olika sätt. Detta visar att det finns en mångfald 

gällande hur de arbetar och vilka problem de olika stadsdelarna stöter på. I vårt resultat kommer vi 

också fram till att biståndshandläggarna har liknande problem gällande anhörigas betydelse för deras 

arbete. De hade även gemensamt att de var begränsade i deras handlingsutrymme att ta självständiga 

beslut gällande vård- och omsorgsboende. Detta resultat indikerar att det finns liknande erfarenheter 

inom staden. Det som förstärker vår studie är vår tidigare forskning i både nationell och internationell 

kontext som stämmer överens med vår empiri. Eftersom vårt resultat stämmer överens med tidigare 

forskning, kan det vara betydelsefullt att reflektera över om vår empiri även kan appliceras på andra 

liknande sammanhang. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det tre olika sätt att generalisera en kvalitativ studie i 

form av intervjustudie: naturalistisk, statistisk och analytisk. Naturalistisk generaliserbarhet handlar 

om intervjupersonens erfarenheter. Denna form av generaliserbarhet har vi eftersträvat i vår studie då 

vi har undersökt biståndshandläggarnas erfarenheter. Statistisk generalisering går ut på slumpmässigt 

urval, denna form går inte att applicera på vår studie, eftersom vi har ett bekvämlighetsurval. 

Analytisk generaliserbarhet handlar om att kopplingen till teori och utvecklandet av analytiska 

modeller för att förstå att ett fenomen kan vara av relevans också i andra kontexter. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att analytisk generalisering från en intervjuundersökning kan vara värdefull 

om analysen utförts väl, oavsett analysform eller urvalsmetod, samt om intervjuframställningarna 

håller en hög kvalitet. Därav finns möjligheten att använda analytisk generaliserbarhet på vår uppsats. 
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3.9. Forskningsetik 

Eftersom biståndshandläggare har deltagit i studien och delat med sig av sina erfarenheter är det 

viktigt att beakta hur de på olika sätt kan påverkas av studien. Därför har vi uppmärksammat de etiska 

riktlinjer som finns i lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen går ut 

på att skydda de människor som deltar i forskningsstudier. Lagen omfattar inte forskning som bedrivs 

på grundnivå eller avancerad nivå inom högskoleutbildning (etikprövningslagen, 2§, 1st.). Därmed är 

det inte sagt att vi inte bör beakta det som står i lagen. Utifrån lagen har Vetenskapsrådet (2011) 

utformat fyra principer som skall beaktas vid forskning, vilka vi har förhållit oss till inför och under 

studiens genomförda intervjuer, analys samt presentation av resultatet. De innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, (individskyddskravet), konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
I det mail vi skickade ut till de olika enhetscheferna för äldreomsorgen informerade vi om studiens 

syfte, där vi sökte erfarna biståndshandläggare att intervjua samt vår kontaktinformation. De 

biståndshandläggare som ville delta i studien kontaktade oss och vi kunde därefter skicka ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till dem. I brevet redogjordes syftet med studien, att deras medverkan 

var frivillig och möjligheten till att avbryta. På så vis använde vi oss av informationskravet vilket 

innebär att berörda parter i forskningen skall få kännedom om det studien skall undersöka. 

Intervjupersonerna skall även veta att deras medverkan är frivillig och att det finns möjlighet för dem 

avbryta deltagandet, om så önskas (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att vi även frågade om deras 

samtycke och deltagarnas möjlighet att närsomhelst avbryta deltagandet, använde vi oss av 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att informationen om studiens medverkande skall 

behandlas med försiktighet där ingen utanför studien skall få tillgång till den insamlade datan 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att skydda intervjupersonerna så långt som möjligt har vi valt att endast 

en av oss har tillgång till både det nedskrivna- och inspelade materialet, vilket innebär att endast en 

dator och uppsatsförfattare haft tillgång till det avidentifierade materialet. Vi kodade varje intervju 

genom att ta bort namn och vilken stadsdel de arbetar på. Istället gavs en färg och ett nummer. När vi 

sedan sammanställde de olika intervjuerna hade vi sedan ett avidentifierat dokument som båda fick 

tillgång till. 

Vi har även använt oss av nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade information vi får från 

intervjuerna endast används under studiens gång. Det inspelade och nedskrivna materialet kommer att 

förstöras då studien är färdigställd. 

När vi sedan utförde våra intervjuer började vi varje intervju med att upprepa deltagarnas möjlighet 

att avbryta samt att den insamlade informationen från dem endast kommer att användas inom studiens 

ramar, för att sedan förstöras då studien färdigställts. Vi informerade även om att vi kommer att 

avidentifiera alla deltagare och använda oss av kodnamn, samt att intervjun planerade att ta cirka en 
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timma. Vi frågade även intervjupersonen om det var okej att vi spelade in ljud, och att materialet då 

skulle förstöras när studien färdigställts. 

Den av oss som antecknade under intervjun sammanställde svaren senare samma dag som intervjun 

genomförts. Detta genom att lyssna på det inspelade materialet och fylla i den information 

intervjupersonen gav oss som inte hunnits med att antecknas under intervjun. På så vis kunde vi 

säkerställa att vi förstått intervjupersonen rätt. Vi valde, som tidigare nämnts, att avidentifiera 

intervjupersonerna direkt genom att ge dem varsin färg och döpa dem till intervjuperson 1, 2, 3, 4, och 

5 istället för att skriva ut deras namn. Under intervjun nämndes deras olika åldrar och de olika 

stadsdelar som de är verksamma i. Detta valde vi att ta bort då vi ansåg att det var för få personer som 

deltog i studien. Om denna avidentifiering inte hade gjorts upplevde vi att risken hade varit större att 

kunna härleda de olika intervjupersonerna. För att säkerställa att intervjupersonerna skulle förbli 

anonyma ansåg vi att de åtaganden var nödvändiga, i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer. 

De etiska dilemman som vi stött på under studiens gång har varit i samband med de intervjuer vi 

genomfört. Flera gånger undrade intervjupersonerna vilka olika stadsdelar som deltar i studien. På en 

stadsdel där tre arbetskamrater medverkade frågade två personer vilka de andra var som skulle 

intervjuas på deras arbetsplats. När dessa situationer uppstod valde vi att inte avslöja något utan 

upprepa och hänvisa till att alla stadsdelar och intervjupersoner skall få vara anonyma. 

3.10. Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras hur vi genomfört studien utifrån olika aspekter. Vi kommer att diskutera hur 

vår metodanvändning har påverkat studiens resultat. 
Det finns både många fördelar och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ metod (Bryman, 

2011). Vi anser att en kvalitativ metod är fördelaktig i vår studie eftersom det ger oss en mer ingående 

förståelse för biståndshandläggarnas arbete och erfarenheter. Enligt Bryman (2011) finns det många 

nackdelar med en kvalitativ studie. En av dem är bristande transparens vilket innebär svårigheter att 

förstå hur studien har genomförts. Fler nackdelar med en kvalitativ studie är att det görs många 

tolkningar i studien och på så sätt blir det svårt för en annan forskare att göra exakt samma studie 

(Bryman, 2011). 

De intervjupersoner som deltar i studien är fem biståndshandläggare från Stockholms stad. Tre av 

dem arbetar i samma stadsdel och resterande två arbetar i två andra stadsdelar. Då vi kom i kontakt 

med intervjupersonerna genom att kontakta alla enhetschefer och biträdande enhetschefer för 

äldreomsorgen i Stockholms stad har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval.   

En aspekt som kan ha haft betydelse för vårt resultat är att vi i första steget kontaktade 

enhetscheferna som sedan förmedlade vår kontaktinformation till sina anställda. På så vis kan 

enhetscheferna haft möjlighet att välja ut vilka som de ansåg passande att delta i vår studie och frågat 

dem, utifrån vad som är fördelaktigt för verksamheten. Intervjupersonerna kan också ha haft svårt att 
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neka att delta i vår studie när de har blivit tillfrågade av sina chefer att medverka. Vi har dock varit 

noga med att informera om att deltagandet är frivilligt och att de kan avsluta när som helst. Vår 

uppfattning är att samtliga intervjupersoner har varit positiva till medverkan. En av dem har även 

försökt att hjälpa oss att hitta fler biståndshandläggare att intervjua. 

Svårigheten med att få tag i intervjupersoner kan säga en del om yrket som biståndshandläggare. 

Utifrån våra intervjuer har vi förstått att de har en hög arbetsbelastning som gör det svårt för dem att 

prioritera annat än arbete. 

Tre av de fem biståndshandläggare som vi intervjuade har lång erfarenhet av biståndshandläggning, 

vilket vi anser ha varit till stor fördel för vår studie då de kunnat bidra med information om 

äldreomsorgen ur ett historiskt perspektiv. Fyra av fem intervjupersoner har erfarenhet av att jobba i 

olika stadsdelar i Stockholms stad vilket har bidragit till bredare inblick i hur äldreomsorgen bedrivs i 

staden. Med detta sagt upplever vi att samtliga intervjupersoner har bidragit med relevanta utförliga 

svar för studien. 

Som nämnts tidigare i metodavsnittet har det varit svårt för oss att få tag i fler intervjupersoner och 

vi är medvetna att vårt urval och mängd av respondenter begränsar generaliserbarheten. Vi hade även 

föredragit att intervjua biståndshandläggare från fler stadsdelar, då vi anser att det skulle bidragit till 

ett bredare perspektiv och resultat. Eftersom vi fick kontakt med så få intervjupersoner valde vi att 

lägga ner mycket tid på att hitta relevant tidigare forskning. 

Under studiens gång har vi blivit tvungna att ändra om syfte och frågeställningar då det från början 

var för stort och brett. På så vis hade studien ett syfte och frågeställningar som vi utformade vår 

intervjuguide efter. När vi sedan utfört de olika intervjuerna hade vi ett stort material som svarade på 

det dåvarande syftet och frågeställningarna. Detta är givetvis problematiskt då det är önskvärt att ha 

samma syfte och frågeställningar genom hela studien som matchar med den insamlade empirin. Syftet 

och frågeställningarna har sedan dess ändrats om några gånger vilket innebär att hela studien har 

behövts jobbas igenom flera gånger. Studien är på så vis väl genomarbetad samt resultatdelen 

omarbetad några gånger. Genom att syftet från början var brett blev intervjuguiden så pass bred så vi 

kunnat urskilja empiri som är relevant och svara på studiens nuvarande och slutgiltiga syfte och 

frågeställningar. Genom att vi återigen gick igenom empirin kunde vi urskilja nya viktiga ämnen som 

berörs.  

3.11. Presentation av intervjupersoner  
Nedan ges en bild av deras olika erfarenheter samt för att kunna följa vem som säger vad i 

resultatdelen. I nuläget är de alla aktiva som biståndshandläggare inom olika stadsdelar inom 

Stockholms stad. Vi väljer att presentera biståndshandläggarna för att framförallt visa på att tre av 

biståndshandläggarnas har lång erfarenhet av biståndshandläggning. För att tydliggöra vem som säger 

vad avslutas varje citat med en parentes som innehåller förkortningen av intervjupersonen 1, 2, 3, 4 

och 5. 
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Intervjuperson 1: Har arbetat med biståndshandläggning i cirka 18 år och har erfarenhet av olika 

stadsdelar i Stockholms stad. Förkortning: IP1. 

 

Intervjuperson 2: Har arbetat som biståndshandläggare i 17 år. Hen har varit verksam i en av 

Stockholms stadsdelar samt en annan kommun i landet. Förkortning: IP2. 

 

Intervjuperson 3: Har arbetat med biståndshandläggning i 1,5 år i en av Stockholms stadsdelar. 

Förkortning: IP3. 

 

Intervjuperson 4: Har arbetat som biståndshandläggare i 17 år och varit verksam i olika stadsdelar 

inom Stockholms stad samt i en annan kommun i landet. Förkortning: IP4. 

 

Intervjuperson 5: Har arbetat med biståndshandläggning i 3 år och varit verksam i olika stadsdelar 

inom Stockholms stad. Förkortning: IP5. 
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4. Resultat och analys  
I denna del redogörs för studiens resultat och analys. Resultatet innehåller en sammanställning av våra 

fem olika intervjupersoners svar.  

Första huvudrubrik är Faktorer som påverkar biståndshandläggarens bedömningsprocess. Under 

den rubrik avser vi att svara på studiens första frågeställning: Vad upplever biståndshandläggare 

påverkar bedömningsprocessen? 
Den andra huvudrubriken är: Anhörigas påverkan av bedömningsprocessen. Under den rubrik 

avser vi att svara på vår andra frågeställning: Hur upplever biståndshandläggare anhörigas deltagande i 

bedömningsprocessen? 

Under underrubrikerna analyserar vi intervjusvaren med hjälp av teorierna och tidigare forskning. 

4.1. Faktorer som påverkar biståndshandläggarens bedömningsprocess  

4.1.1. Delegationsordning och chefens påverkan  

Nedan beskrivs biståndshandläggarnas erfarenhet av vad som påverkar bedömningsprocessen för 

beslut om vårdinsatser till äldre.  
Intervjupersonerna beskriver att det finns en delegationsordning som politikerna ställer upp, vilket 

tydliggör vad biståndshandläggarna själva får besluta om samt vad som måste gå genom chefen. 

Utifrån våra intervjuer framkommer det att delegationsordningen ser olika ut inom de olika 

stadsdelarna. Fyra intervjupersoner uppger att insatser om boende är något som chefen beslutar om 

och att de själva kan fatta beslut om insatser som inte överskrider en viss mängd timmar. 

Intervjuperson 1 berättar att hen har möjlighet att fatta beslut om allt, men att de brukar ta upp de 

ärenden som är “utöver det vanliga” under ärendedragningen. Intervjuperson 2 beskriver hur 

biståndshandläggarna i hens stadsdel har delegering att fatta beslut om allt förutom boende och 

avlastning. Intervjuperson 4 beskriver att de får besluta om hemtjänstinsatser. Intervjuperson 5 

beskriver hur hen får fatta beslut om alla hemtjänstinsatser som är upp till 99 timmar, men om det 

handlar om över 80 timmar måste hen gå igenom ärendet med en kollega. 

 
...Allt som har med boende och göra då är det biträdande chef och enhetschef. Hemvårdsbidrag, nattvårdsinsatser, 

hur många inköp, boendestöd, avlastning bestämmer cheferna över också. Jag beslutar fram till 99 timmar 

hemtjänst i månaden, men upp till 80 behöver jag inte ta det med någon kollega. Kollar igenom själva 

tidsberäkningen att den är rimlig. Allt som går utanför normen tar vi i ärendedragning (IP5).  
 

Även Intervjuperson 3 uppger att de på hens stadsdel får fatta beslut på hemtjänstinsatser som är under 

99 timmar. Sammantaget synliggör detta hur biståndshandläggare har olika mycket delegering i 

Stockholms stad och kan fatta beslut om olika mängd vårdinsatser för den äldre. Därmed påverkas 

biståndsbedömare olika mycket i deras bedömningsprocess beroende på vilken stadsdel de arbetar i.  
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Intervjuperson 4 beskriver att hen en gång meddelat ett avslag där en påstridig anhörig ringde 

chefen som sedan gav ett bifall. Intervjupersonen uppger att det fick hen att känna sig mindre 

trovärdig som biståndshandläggare. Detta är något som visar hur biståndshandläggarens delegation är 

begränsad till hur chefen ser på saken i slutändan. 

Vidare beskriver Intervjuperson 5 hur de äldre kan vilja duscha sju dagar i veckan eller promenera 

flera gånger per vecka. Detta är något som är utöver det vanliga och som biståndshandläggaren måste 

ta upp med chefen. Mängden av beviljade vårdinsatser är alltså något som skiljer stadsdelarna åt. 

Vidare beskriver hen att chefens åsikter kring vissa insatser genomsyrar biståndshandläggarens 

bedömningsprocess och beslut. På så vis kan chefers olika syn påverka att det blir olika beslut för 

olika stadsdelar: 

 
Det som är intressant är att olika förvaltningar har olika syn på vad som är viktigt. När det kommer till chefsbeslut. 

Vissa tycker att servicehus är bra och andra inte. Och deras synsätt påverkar ju i slutändan om man beviljar eller 

inte. Det finns olika synsätt. Chefernas synsätt påverkar vad man beviljar eller inte. Kring boende och även kring 

hur många inköp, promenader man kan få. Blir en riktning som finns på just den stadsdelen (IP5). 

 

Detta är alltså något som tydliggör hur stadsdelarna påverkas av cheferna egna åsikter om vilka 

insatser som skall beviljas. Chefernas åsikter påverkar biståndshandläggarens arbete och det kan se 

olika ut beroende på vilken stadsdel biståndshandläggaren arbetar i. 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de alltid behöver få ett godkännande från enhetschefer 

innan de kan besluta om olika vårdboenden. Vissa biståndshandläggare berättar i intervjuerna att de 

ibland känner sig begränsade i sitt arbete då de inte kan fatta egna beslut i alla de ärenden som de 

utreder. Den äldre som ansöker om insatser är alltså beroende av biståndshandläggarnas chefers 

synsätt i vissa fall, då biståndshandläggaren själv saknar delegation att besluta om vissa insatser, 

exempelvis om den äldre ansöker om boende eller i vilken mängd hen önskar få insatsen utförd. 

4.1.2. Analys: Delegationsordning och chefens påverkan 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de måste förhålla sig till stadsdelens delegationsordning och 

chefens åsikt i beslutandet av vissa vårdinsatser. Genom studiens intervjupersoner har vi förstått att de 

har mycket handlingsutrymme när det handlar om beslut av hemtjänstinsatser. Däremot ser vi att 

handlingsutrymmet begränsas när det kommer till att besluta om insatser som vård- och 

omsorgsboende, serviceboenden och korttidsboende. 
I likhet med det som har framkommit i resultatet menar Pettersson (2001) att olika 

omorganiseringar inom äldreomsorgen har bidragit till att ledningen inom organisationen har fått 

större makt trots att biståndshandläggarna enligt socialtjänstlagen har ganska stort handlingsutrymme. 

Han menar att handlingsutrymmet begränsas när kommunerna har makt att styra hur de väljer att 

organisera äldreomsorgen och biståndshandläggarnas arbete. Johansson (1992) beskriver att 

biståndshandläggaren får strukturell makt genom socialtjänstlagen och att myndighetsledningen ger 
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hen befogenhet att fördela kommunens resurs till de människor som ansöker om vårdinsatser. Genom 

intervjuerna tydliggörs hur biståndshandläggarna inte har den makten själv. Vi tolkar det som att 

biståndshandläggarnas strukturella makt och handlingsutrymme påverkas av direktiv, 

delegationsordningen och chefen. 

Vi ser tydligt hur cheferna och stadsdelarna fråntar biståndshandläggaren den strukturella makten 

när det kommer till slutliga beslut gällande särskilda vårdinsatser. Detta genom att de inte får 

delegation att ta beslut om vissa vårdinsatser utan behöver får ett godkännande av chefen. Vi kan med 

hjälp av Dunér och Nordström (2005) förstå varför den strukturella makten minskas för 

biståndshandläggare. De skriver att biståndshandläggarna inte tillåts att besluta om insatser endast 

utifrån sin professionella kunskap eller erfarenhet. Biståndshandläggaren förväntas vara lojala mot 

organisationen och därför ges de inte möjlighet att ta självständiga beslut genom att endast utgå från 

lagen och sin egen kunskap (Dunér & Nordström, 2005). 

4.1.3. Vad styr bedömningsprocessen? Lagen, riktlinjer, budget eller den äldres behov? 

Nedan beskrivs biståndshandläggarnas erfarenhet av vad som påverkar bedömningsprocessen för 

vårdinsatser till äldre. 
Intervjupersonernas erfarenhet av vad som påverkar bedömningsprocessen mest, skiljer sig åt. 

Genom intervjuerna kan vi däremot se hur det är behovet och stadsdelens olika resurser som styr valet 

av insats och inte de äldres önskemål. En av intervjupersonerna beskriver vad som styr valet av insats 

så här: ”Alltid en kombination. Jag utgår alltid från den äldres behov men inte deras önskan. Alltid 

behovet som styr utifrån en lag som säger skälig levnadsnivå. Skäligt är minimum. Sedan så finns det 

en budgetgräns” (IP5). I likhet med detta beskriver en annan intervjuperson hur det är behovet och 

lagen tillsammans som styr och inte vad den äldre önskar: ”Inte den äldres önskan. Främst behovet i 

samklang med lagen. Vi mäter behovet. Behovet styr mest, men sen kanske det finns ett behov som 

enligt lagen inte är ett behov” (IP3).  

För att kunna förstå vilka behov den äldre har förklarar intervjuperson 4 att de utgår ifrån ett 

frågeformulär som de ställer frågor utifrån. Hen beskriver att de lyssnar till vad den äldre berättar vad 

hen klarar och inte klarar av i sin livsföring. “Jag hör ju vad personen berättar. Jag kollar på vad den 

klarar av. Kollar på hjälpbehovet, vad är det största problemet” (IP4). 

En intervjuperson uppgav att lagen är diffus då det är otydligt vad som menas med skälig 

levnadsnivå. Med skälig menas minimum uppger en annan intervjuperson. Samtliga intervjupersoner 

upplever att de kan bevilja insatser som möjliggör skälig levnadsnivå för den äldre. 

Utifrån intervjuerna framkommer det att de äldres önskan av vissa insatser inte alltid stämmer 

överens med det behov som biståndshandläggaren ser. Den äldre kan alltså ha önskningar som inte går 

att infria då biståndshandläggaren inte kan se behovet. Som tidigare nämnts kan den äldre exempelvis 

ha en önskan om att få promenera flera gånger i veckan eller duscha varje dag. Detta är något som 
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biståndshandläggare ser som utöver skälig levnadsnivå och inte som ett behov, utan snarare en önskan 

från den äldre.  

En intervjuperson beskriver att hens erfarenhet av boendeinsatser är att stadsdelarna strävar efter att 

hålla insatserna till hemmet så långt det går: ”När det verkligen inte går längre, då beviljar vi boende. 

Skulle det finnas mer resurser skulle vi kunna ge möjlighet till att de skulle få komma mycket tidigare 

till vård- och omsorgsboende” (IP5). Biståndshandläggaren kan alltså se en problematik med att de 

inte får bevilja vård- och omsorgsboende för den äldre. Biståndshandläggarens idé av vad som kan 

vara bäst för den äldre begränsas i praktiken av budget. 

Vidare beskriver vissa av intervjupersonerna att den äldres ålder har en stor betydelse i 

bedömningsprocessen. Ju äldre de är desto större är chansen att de beviljas fler insatser. Om de är 

äldre och ensamma är chansen ännu större att de beviljas fler insatser förklarar en 

biståndshandläggare: ”Vi tittar ju numera på hög ålder. Det gjorde man inte förr. Hög ålder, ensamhet 

och isolering kollar man på” (IP4). 

4.1.4. Analys: Vad styr bedömningsprocessen? Lagen, riktlinjer, budget eller den äldres behov?  

Tillsammans med den äldres behov kan biståndshandläggaren alltså inte helt utforma hjälpen som hen 

själv önskar utan är styrd av lagen, riktlinjerna, budgeten och organisationen. Att lagen uppfattas som 

diffus av våra intervjupersoner tolkar vi som att det bidrar till otydlighet kring vad som gäller och hur 

biståndshandläggarna skall förhålla sig till lagen för att sedan utforma vårdinsatserna på bästa sätt. 

Lipsky (1980) menar att biståndshandläggare genom sitt arbete behöver kunna tolka lagar och 

riktlinjer som ofta är svårtolkade och även motsägelsefulla. På grund av den svårtolkade lagen anser 

Lipsky (1980) att biståndshandläggarna behöver skapa egna handlingsplaner som de sedan utgår från. 

Utifrån studiens intervjuer blir det tydligt att biståndshandläggarna är bundna att utgå från lagar och 

riktlinjer som har utformats för Stockholms stad, samt budgeten. Vi förstår det som att det alltså är 

svårt för biståndshandläggaren att skapa ett eget handlingsutrymme i Stockholms stad då det finns 

riktlinjer inom stadsdelarna som de måste förhålla sig till. 
Dunér och Nordström (2005) menar att biståndshandläggare har, enligt lagen, ett större 

handlingsutrymme än de använder sig av. Socialtjänstlagen möjliggör för biståndshandläggarna att 

fatta beslut om vårdinsatser som inte tillhör de vanliga. 

Studiens intervjupersoner beskriver hur de utgår från den äldres behov och inte önskan. 

Anledningen till varför biståndshandläggarna inte kan utgå ifrån den äldres önskan utan snarare behov 

har i förstått att det beror på att det finns ett frågeformulär som mäter den äldres behov. På så sätt 

tolkar vi det som att biståndshandläggarna har svårt att bevilja en insats som den äldre önskar men inte 

har ett behov av. Detta visar att biståndshandläggarna i praktiken inte har mycket handlingsutrymme 

att bevilja insatser när äldre inte uppfyller behoven. Detta är något Olaison (2017) ifrågasätter i sin 

studie. Hen menar att det är ett välfärdspolitiskt dilemma att biståndsbedömningen utgår från vilka 

behov de äldre har och inte vilken hjälp den äldre faktiskt önskar att få. Olaison (2017) beskriver 
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vidare hur även äldreomsorgen har förändrats på grund av deras dokumentationskrav och ökad 

byråkrati. Detta är också något som försvårar för dem att bevilja insatser utifrån den äldres önskan.  

Effektiviseringen av behovsbedömningen har bidragit till att den äldres önskemål förbises och 

kvalitén på vården har försämrats (Olaison, 2017). 

Andersson (2004) beskriver att biståndshandläggare har handlingsutrymme att kunna bevilja 

insatser så att de äldre uppnår en skälig levnadsnivå, samtidigt som de måste förhålla sig till 

standardiserade insatser som socialnämnden tagit fram. I likhet med detta menar Blomberg (2004) att 

kommunerna har formaliserat behovsbedömningen och utformat standardiserade insatserna som 

biståndshandläggaren måste förhålla sig till. Detta bidrar till att biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme minskar. Detta då det finns förbestämda insatser som minskar möjligheten att göra 

individuella bedömningar utifrån vilka behov äldre har. Detta är även något som framkommit utifrån 

de intervjuer vi genomfört.  

Den äldre tvingas anpassa sina behov till de insatser som finnas att ansöka om. Detta är något som 

Blomberg (2004) menar strider mot socialtjänstlagen. Vi förstår på så vis att bedömningsprocessen är 

komplex. Biståndshandläggarna är styrda av hur stadsdelen väljer att utforma sin organisation snarare 

än vad lagen säger. Vi ser på så vis hur riktlinjer, delegationsordning och chefens åsikt väger tyngre än 

vad som står i lagen. Enligt socialtjänstlagen skall behovet styra valet av insats.  

Intervjupersonerna beskriver hur de skulle kunna hjälpa fler äldre som vill komma till ett vård- och 

omsorgsboende om mer resurser fanns att tillgå från stadsdelen. Vår tolkning är att vård- och 

omsorgsboende är en av de mer kostsamma insatserna för stadsdelarna, vilket bidrar till att 

biståndshandläggarna tvingas bli mer restriktiva när det kommer till att bevilja just den insatsen. 

Eftersom stadsdelarna är budgetstyrda förstår vi att det även påverkar biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme genom att de begränsas av budget. 

Blomberg (2004) menar att biståndshandläggare bör vara helt fria från budgetkrav i deras 

bedömningsprocesser. Den äldre borde bli beviljad de vårdinsatser som hen är i behov av utan att 

budget får styra. Den äldre bör alltså få de insatser som hen har behov och rätt oberoende av vilken 

budget som finns att tillgå (Blomberg, 2004). Eftersom stadsdelarna har olika mycket resurser att tillgå 

förstår vi det att det påverkar den äldres tillgång till vårdinsatser. Beroende på vilken stadsdel 

biståndshandläggaren arbetar i kan alltså olika mycket insatser beviljas. Vår tolkning av studiens 

intervjuer är att biståndshandläggarna inte ser detta som ett problem, utan endast något som de måste 

förhålla sig till.  

4.2. Anhörigas påverkan av bedömningsprocessen 

4.2.1. När anhöriga ses som särskilt viktiga  

Nedan redogörs för biståndshandläggarnas erfarenhet för betydelsen av anhörigas delaktighet i första 

kontakten samt när anhöriga upplevs som särskilt viktiga.  
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Genom studiens olika intervjuer framkommer det att den äldres första kontakt med en 

biståndshandläggare oftast sker via en anhörig. Intervjupersonerna beskriver att det oftast är anhöriga 

som har kunskapen att söka reda på hur man skall gå tillväga för att få hjälp kring äldreomsorgen i 

Stockholms stad.  

En intervjuperson beskriver anhörigas betydelse såhär: ”De är ju väldigt viktiga. De har ju ofta lite 

mer insyn i hur äldreomsorgen fungerar. Hjälper sina föräldrar ofta. De som märker av när de behöver 

hjälp. Ju mer ensam man är desto mer utsatt är man” (IP3). I likhet med detta menar en annan 

intervjuperson att: ”Utan anhöriga hade det varit jättesvårt. Oftast är vi så tacksamma när vi hittar 

anhöriga som finns” (IP5). Ytterligare en aspekt av anhörigas betydelse beskrivs: ”Anhöriga är väldigt 

engagerade i sina föräldrar. Det är mycket vanligt att de sitter med på hembesöket” (IP1). Citaten ovan 

visar hur intervjupersonerna menar att anhöriga är viktiga av olika anledningar i 

bedömningsprocessen.  

Intervjupersonerna beskriver hur anhöriga tar kontakt med biståndshandläggarna när den äldres 

behov uppstår för att de är mer insatta i hur äldreomsorgen fungerar. Det är oftast anhöriga som även 

ser när hjälpbehovet hos den äldre förändras och hjälper hen att ansöka om mer insatser. De äldre som 

saknar anhöriga kommer vanligtvis i kontakt med biståndshandläggarna via grannar, orosanmälningar 

eller på sjukhus via vårdplaneringar, uppger studiens intervjupersoner. En intervjuperson beskriver hur 

den första kontakten med de äldre som saknar anhöriga sker såhär: ”Via vårdplanering, 

orosanmälningar och grannar är väldigt hjälpsamma också. Eller så kan det vara misär – där de 

riskerar att vräkas” (IP3). En annan intervjuperson menar att: “Handlar om att komma in och fånga 

upp och locka så att vi inte kommer in när de är så dåligt läge sen. Det är därför vi kommer in så sent 

hos dem som inte har anhöriga” (IP5). Intervjupersonerna beskriver att de får snabbare kontakt med de 

äldre som har anhöriga i jämförelse med dem som saknar anhöriga. Ibland sker första kontakten men 

den äldre först när hen riskerar att vräkas. I ett sådant läge kan det vara svårt för biståndshandläggaren 

att kunna hjälpa den äldre på bästa sätt. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de uppskattar och har positiva erfarenheter av anhörigas 

deltagande i bedömningsprocessen samt att anhöriga blir särskilt viktiga i de situationer då den äldre 

har demenssjukdom. En av intervjupersonerna uttrycker sig så här: 

 
Är man kognitivt frisk kan man ju prata om vad det är för nått som gör att du behöver hjälp med ditten eller datten. 

Om den äldre säger kolla jag kan inte lyfta armen, knäna gör ont och så vidare. Då styr ju den äldre mycket mer. 

Den äger mycket mer för den kan ju uttrycka sig och berätta varför den inte klarar det den klarar längre. (…) Vi kan 

se att det finns ett behov men vi kommer inte dit eftersom den äldre säger att hens anhöriga hjälper hen. Då kan vi 

säga: Ja men nu säger dina anhöriga att dem är oroliga för dig, kan du inte tänka dig att ta lite hjälp så att vi lugnar 

dem? (IP5).  

 

I intervjuerna beskrivs hur den anhöriga är särskilt viktig i samtalet med en kognitivt sjuk äldre. Detta 

på grund av att anhöriga dels hjälper till att inse hjälpbehovet men också då de är bra på att beskriva 
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vad den äldre närstående behöver hjälp med. Detta är något som intervjupersonerna upplever 

underlättar deras arbete i bedömningsprocessen. De beskriver också att de behöver jobba mer 

motiverande med de äldre som har demenssjukdom, detta genom att exempelvis lirka och använda sig 

av anhöriga. Äldre med demenssjukdom har svårare att ta emot hjälp vilket beror på att de har svårt att 

inse sitt vårdbehov uppger intervjupersonerna.   

4.2.2. Analys: När anhöriga ses som särskilt viktiga  

Erfarenheten från studiens intervjupersoner är att anhöriga oftast är delaktiga i samband med att den 

äldre behöver ansöka om vårdinsatser från kommunen, den första kontakten sker oftast via anhöriga.  
Utifrån våra intervjupersoner framkommer det att anhöriga är de som har kunskapen om hur man 

skall gå tillväga för att ansöka om hjälp från äldreomsorgen. Vi tolkar det som att anhörigas 

delaktighet kan på så vis ses som viktigt dels för att de äldre skall få kontakt med en 

biståndshandläggare och beviljas insatser i rätt tid men också för att de skall beviljas rätt slags insatser 

samt få information om äldreomsorgen. I likhet med detta beskriver Ulmanen och Szebhely (2014) hur 

anhöriga tenderar att ta större roll i sin äldres ansökan om hjälp. De menar att anhöriga har sett 

behovet och svårigheten för den äldre att få den hjälp hen behöver av kommunen. Ulmanen och 

Szebhely (2014) beskriver hur anhöriga upplever att ansvaret nu ligger på dem för att säkerställa att 

den äldre får den hjälp hen behöver, istället för tidigare då de upplevde att kommunen tog det ansvaret.  

De äldre som saknar anhöriga kommer i kontakt med biståndshandläggarna mycket senare än 

önskvärt beskrev studiens intervjupersoner. Vi har förstått att det är svårt för biståndshandläggare att 

nå och hjälpa de äldre utan anhöriga som själva saknar förmågan att se sitt hjälpbehov. Vi ser att detta 

är något som biståndshandläggarna ser som ett problem men har svårt att lösa. Vi tolkar det också som 

att de äldre som har anhöriga förväntas att hjälpa deras äldre som har svårt med att se sitt vårdbehov.  

Anledningen till varför äldre utan anhöriga kommer i kontakt med biståndshandläggare senare än 

önskvärt kan vi förstå med hjälp av Janlövs (2006) studie, som beskriver att äldre inte har tillräcklig 

kunskap för att söka vårdinsatser. Äldre har även svårare att se sitt vårdbehov samt att de i vissa fall 

inte vill ha hjälp från kommunen. Anhöriga är på så sätt viktiga i bedömningsprocessen, både i första 

steget där den äldre får hjälp med kontakt och information om äldreomsorgen men också i andra steget 

då anhöriga är behjälpliga med att informera om den äldres hjälpbehov Janlöv (2006). Både Janlöv 

(2006) och Andersson (2004) beskriver alltså att anhöriga har en betydande roll i 

bedömningsprocessen för att säkerställa att deras äldre blir beviljade vårdinsatser som matchar den 

äldres behov.  

Genom våra intervjuer framkommer det hur biståndshandläggarna ibland får lirka, locka och 

övertala den äldre till att ta emot hjälp. Bland annat kan det vara så att den äldre har en 

demenssjukdom eller annan kognitiv svikt som gör att hen inte kan se sitt eget hjälpbehov eller vill ta 

emot hjälp. Här vill vi synliggöra Petterssons (1992) förklaring om den normativa makten som 

används i mötet med just de äldre för att locka dem till att ta emot hjälp. Våra intervjupersoner 
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berättade att de behöver informera om de insatser som passar den äldres behov. Däremot kan den äldre 

med egen kunskap om äldreomsorgen eller med hjälp av anhöriga påverka och styra 

bedömningsprocessen. I ett sådant läge kan det bli svårt för biståndshandläggaren att styra den äldre 

och den intentionella makten minskar. Detta då den äldre med egen kunskap om äldreomsorgen inte 

bara behöver förlita sig på det som biståndshandläggaren informerar om.  

Vi tolkar det som att biståndshandläggarna väljer att lirka och motivera de äldre till att ta emot 

hjälp dels eftersom de ser den äldres vårdbehov men också för att det kan bli svårare för den äldre att 

ta emot hjälp i ett senare skede. Om biståndshandläggarna väljer att inte motivera de äldre, som har ett 

tydligt vårdbehov, kan risken bli att den äldre behöver ännu fler insatser i ett senare skede då den äldre 

befinner sig i ett ännu sämre tillstånd. På så vis kan vi förstå att det motiverande arbetet bidrar till ett 

förebyggande arbete där den äldre kan få hjälp att längre stanna hemma och må bra med hjälp av 

vårdinsatser.  

Utifrån våra intervjuer beskrivs det att anhöriga också behåller kontakten med 

biståndshandläggarna och meddelar dem när deras äldres vårdbehov förändras. Detta tolkar vi som att 

anhöriga är närvarande och engagerade i sina äldre. Involverade anhöriga ser hur sina äldre mår och 

uppmärksammar om något inte skulle fungera genom att sedan ta kontakt med biståndshandläggaren 

som kan göra en ny bedömning.  

4.2.3. Den påstridiga anhöriga 

I intervjuerna förklarar vissa av biståndshandläggarna att anhöriga ibland kan “ta över” för mycket i 

mötet med den äldre och biståndshandläggaren. Samtidigt menar de att anhöriga spelade en viktig roll 

eftersom de ofta är väldigt engagerade i sina äldre och ser till att de får rätt hjälp: ”Oftast har de en 

god vilja att se till att den anhöriga skall få den hjälp den behöver. Ibland kan de gå över gränserna, för 

att få sin vilja igenom” (IP4). 
En intervjuperson beskriver att anhöriga som inte tidigare haft kontakt med biståndshandläggare 

kan vara nitiska och otrevliga i bedömningsprocessen och första mötet angående sin äldre anhöriga. 

Intervjupersonen menar att det kan bero på att äldreomsorgen har ett dåligt rykte om sig: ”Jag har 

jättebra erfarenhet utav anhöriga. Tyvärr så har biståndshandläggare och äldreomsorgen ett dåligt 

tråkigt rykte så min erfarenhet är att många anhöriga går in ganska hårt” (IP3). 

Studiens intervjupersoner är överens om att påstridiga anhöriga kan påverka bedömningsprocessen 

om de har kunskaper om äldreomsorgen. Genom intervjuerna tydliggörs även hur det oftast är den 

pålästa och välutbildade anhöriga med mer kunskap som är påstridig och ifrågasättande åt sin äldre. 

Intervjupersonerna beskriver att personer med stor kunskap har mer makt, vidare menar de att en 

sådan person är just den anhöriga: 
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Ja om man vet mer kan man alltid påverka. Kunskap är makt. Kanske inte så mycket den äldre, mer den 

anhöriga som är påstridiga. De har mycket kunskap, de har googlat och de har läst mycket men de är 

inte insatta i vad äldreomsorgen gör och på vilket sätt (IP5). 

 

Citatet ovan visar hur biståndshandläggaren anser att den äldre eller en anhörig som är mer påläst 

alltså har lättare att påverka deras bedömning i valet av vårdinsats. 
Genom studiens intervjuer framkommer det att den påstridiga anhöriga kan påverka 

bedömningsprocessen till den äldres fördel trots att biståndshandläggaren gjort sin bedömning. Som 

tidigare nämnt beskriver Intervjuperson 4 hur hen en gång meddelat ett avslag där en påstridig anhörig 

ringde chefen som sedan gav ett bifall. Hen beskriver att det fick hen att känna sig mindre trovärdig 

som biståndshandläggare och att den anhöriga kunde påverka bedömningsprocessen åt sin äldres 

fördel. ”Ibland kan vi ha meddelat ett avslag så kan de ringa chefen och berättar hur det ligger till och 

av chefen får de sedan ett bifall. Och då blir man ju inte trovärdig som handläggare” (IP4). 

Intervjupersonerna beskriver att påstridiga anhöriga lättare får sin röst hörd i bedömningsprocessen 

och att det är svårare för den äldre som saknar anhörig. Den äldre utan anhöriga kan sakna orken att 

driva sitt ärende vidare om hen fått avslag på exempelvis boende. Det är oftast den anhöriga som 

ligger på och skriver överklagan, beskriver intervjupersonerna. ”Av alla överklaganden är det 90 

procent anhöriga som hjälper till” (IP2). 

En intervjuperson förklarar att anhöriga som är mer påtryckande åt sina äldre i 

bedömningsprocessen kan generera fler insatser åt den äldre. Samtidigt menar hen att det är särskilt 

viktigt att lyssna på den äldre och utgå från hens behov då den äldre och anhöriga inte alltid är överens 

om vilka insatser som den äldre behöver: ”Ja, det kan generera till fler insatser. Men man måste lyssna 

till den äldre. Och fråga vad personen vill. Ibland kan det vara så att de vill olika” (IP1). 

Vissa intervjupersoner tycker att det är viktigt att ta hänsyn till den äldres och anhörigas relation i 

bedömningsprocessen. Intervjuperson 5 beskriver att vissa anhöriga tänker mer på sig själva snarare än 

vad som är bäst för den äldre vilket är viktigt att ha i åtanke: 

 

Beror på relationen mellan den äldre och sina anhöriga. Det kan vara olika uppfattning om vad som är 

bäst för den äldre. Det finns oerhört påstridiga anhöriga där de tänker mer på sig själva än den äldre. Vi 

måste alltid förhålla oss till hur deras relation ser ut. De kan kräva orimliga saker ibland (IP5). 

 

Fler anhöriga deltar i bedömningsprocessen och är särskilt påstridiga när det handlar om olika 

vårdboenden, beskriver studiens samtliga intervjupersoner. De beskriver hur anhöriga är väldigt måna 

om att deras äldre skall få komma till vård- och omsorgsboende.  

En intervjuperson beskriver hur hen har förståelse för att anhöriga känner sig otillräckliga och att 

de blir frustrerade när de inte beviljas vård- och omsorgsboende. Vidare menar hen att det är något 

som oftast handlar om anhörigas egen oro snarare den äldre behov att få komma till ett vårdboende: 
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”Gör ont att se sina föräldrar ensamma. De känner sig otillräckliga. Jag förstår att de är frustrerande. 

Det handlar mer om den anhöriges oro och sorg mer än att det handlar om den äldres behov” (IP2). 

Detta är något som intervjupersonen tycker kan vara svårt att hantera som biståndshandläggare. 

Intervjuperson 4 förklarar att, “Vård- och omsorgsboende liknar sjukhem nu” Hen menar att 

levnadstiden är väldigt kort där och att är det därför svårt att bevilja vårdboende om de äldre inte har 

mycket hjälpbehov.  
En annan intervjuperson beskriver hur de försöker erbjuda anhörigstöd när de märker av att 

anhöriga är stressade över de äldres situation. 

Intervjuperson 2 konstaterar att fler anhöriga engagerar sig i sina äldre mer idag jämfört med 

tidigare. Hen menar att anhöriga behövs mer nu: ”Jag tycker att jag ser att anhöriga engagerar sig mer 

i sina föräldrar. Det är mycket som vi skall klara av själva nu. Ser problematiken och därför ställer de 

upp mer nu” (IP2). 

4.2.4. Analys: den påstridiga anhöriga 

Våra intervjuer visar att påstridiga anhöriga, som har kunskap om äldreomsorgen, kan påverka 

bedömningsprocessen mer åt önskvärd riktning för den äldre i form av fler vårdinsatser. 

Intervjupersonernas erfarenhet är att äldre med anhöriga kan få sin röst igenom i större utsträckning, 

till skillnad från de äldre utan anhöriga. Detta kan förklaras med hjälp av Anderssons (2004) forskning 

som beskriver att äldre med anhöriga kan argumentera på ett annat sätt och ses mer som en jämställd 

part i bedömningsprocessen än en ”skröplig äldre”. Biståndshandläggarna i vår studie beskriver att 

kunskap ger makt och att det oftast är anhöriga som har denna kunskap.  
Vi tolkar det som att biståndshandläggarna är väl medvetna om att det blir en annan 

bedömningsprocess beroende på om det finns engagerade anhöriga eftersom det är de som oftast är 

pålästa och kunniga om äldreomsorgen. Att det kan bli en annan bedömning beroende på om de äldre 

har anhöriga med mer kunskap tolkar vi inte upplevs problematiskt för biståndshandläggarna. De är 

medvetna om att situationen för äldre ser olika ut beroende på om anhöriga finns med i bilden eller 

inte, däremot verkar de inte ha några strategier för att stötta upp den äldre utan anhöriga.  

Vidare beskriver intervjupersonerna att anhöriga oftast inte nöjer sig med besluten om vårdinsatser 

och överklagar oftare i jämförelse med äldre som saknar anhöriga. I intervjuerna framkommer det 

även att anhöriga vänder sig till biståndshandläggarnas chefer när de inte får sin vilja igenom. I vissa 

fall kan chefen gå emot biståndshandläggarnas bedömning när det handlar om hemtjänstinsatser som 

biståndshandläggaren har delegation på och bevilja insatser utifrån anhörigas önskemål. Detta tolkar vi 

som att biståndshandläggarens handlingsutrymme kan vara begränsat trots att de har delegation på 

vissa insatser. Chefens åsikter väger tyngre än delegationsordningen. Det visar även att anhöriga kan 

vara skeptiska mot biståndshandläggarnas bedömning. Detta kan tolkas som att anhöriga inte litar på 

biståndshandläggarens kunskaper och inte har tilltro till att de vill hjälpa deras äldre, utan de väljer att 

vända sig till chefen som har en högre hierarkisk ordning. Anledningen till varför anhöriga kan vara 
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skeptiska kan vi förstå med hjälp av intentionell makt som Johansson (2007) menar synliggörs i mötet 

mellan biståndshandläggare och anhöriga. Biståndshandläggarna har intentionell makt eftersom de har 

kunskap om hur äldreomsorgen fungerar. De kan i mötet med den äldre eller den anhöriga välja vilken 

information de delger. Utifrån våra intervjuer går det däremot att se hur påstridiga anhöriga ofta har 

mycket kunskap om äldreomsorgen som biståndshandläggarna inte är vana vid. Vi förstår då att det 

blir svårt för biståndshandläggarna att utöva den intentionella makten på anhöriga eftersom de är 

skeptiska till besluten och den information som biståndshandläggarna delger då de själva ofta är 

pålästa och menar på att deras äldre ska ha rätt till vissa insatser. Enligt våra intervjupersoner är det 

lättare för biståndshandläggarna att utöva den intentionella makten på äldre som saknar anhöriga i 

bedömningsprocessen. Detta tror vi kan bero på att de inte har förkunskaper om vårdinsatser samt för 

att de själva inte har orken att skriva överklagan. 

Ytterligare erfarenheter som framkommit genom studiens intervjuer är att anhöriga är som mest 

påstridiga i bedömningsprocessen när det handlar om vård- och omsorgsboenden. Anhöriga är väl 

medvetna om att det är svårt för äldre att bli beviljade vård- och omsorgsboende och de känner därför 

en viss press på att de behöver hjälpa till. Eftersom anhöriga är medvetna om svårigheten att bli 

beviljad vårdboende har vi förståelse för att de kan vara nitiska och upplevas som påstridiga av 

biståndshandläggarna.  

Den anhöriga och biståndshandläggaren kan eventuellt ha olika upplevelser och uppfattningar av 

vilka konsekvenser ett sådant avslag kan innebära för den äldre. Detta på grund av att 

biståndshandläggarna inte befinner sig i de äldres vardag och kan se problemen som uppstår, på 

samma sätt som den anhöriga. Biståndshandläggarna träffar människor som befinner sig i svåra 

situationer men skall alltid undersöka behovet. Uppfattningen om vilket behov den äldre har kan 

tänkas skiljas sig mellan biståndshandläggarens uppfattning och den anhöriga. Därför tror vi att 

situationen med den påstridiga anhöriga ofta uppstår. Den anhöriga är rädd för att 

biståndshandläggaren inte skall se det behov som den anhöriga anser att den äldre har. På så vis vill 

hen försäkra sig om att biståndshandläggaren får den information som behövs för att kunna bevilja 

exempelvis vård- och omsorgsboende.  

Johansson (1992) skriver att biståndshandläggarna har strukturell makt eftersom de förväntas ta 

olika myndighetsbeslut som sedan påverkar den äldre och deras anhöriga. Biståndshandläggarna 

försöker fördela de begränsade resurser som finns inom organisationen på ett rättvist och rimligt sätt 

utifrån en behovsbedömning (Johansson, 2007). Den strukturella makt som biståndshandläggarna har 

när de exempelvis skall bevilja vård- och omsorgsboende, visar sig vara svår för anhöriga att förstå 

och acceptera. Som tidigare nämnts så överklagar de besluten och i vissa fall ringer de även 

biståndshandläggarnas chefer.  

Intervjupersonerna beskriver hur det oftast är anhöriga som är oroliga och frustrerade över sina 

äldres mående och hur de anhöriga lider mer av att deras äldre inte får komma till vård- och 

omsorgsboende. Detta istället för att se till de äldres egna faktiska behov av att komma till ett annat 
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boende. Här upplever vi att det ställs krav på anhöriga att kunna finnas där för sin äldre. När den 

anhöriga sedan inte orkar ha det yttersta ansvaret för den äldre längre skapas en frustration där de 

anser att kommunen bör överta ansvaret. Anhörigas frustration av att inte få sin vilja igenom kan 

förstås med hjälp av Janlövs (2006) forskning som beskriver hur anhöriga upplevde att det låg för 

mycket ansvar på att de skulle säkerställa att deras anhöriga blev beviljade rätt insatser. 

Det tydliggörs utifrån studiens intervjupersoners svar, teori och tidigare forskning att 

biståndshandläggare och anhöriga inte alltid är överens om vilka insatser de äldre bör beviljas. 

Biståndshandläggarnas makt och handlingsutrymme begränsas eftersom anhöriga är pålästa, kunniga 

och engagerade kring vilka insatser som de anser bör beviljas åt sin äldre.  

Vi uppfattar att anhöriga engagerar sig och försöker påverka bedömningsprocessen när de inte 

delar samma uppfattning som biståndshandläggarna om vilken insats den äldre har behov av. Deras 

olika uppfattningar synliggörs särskilt när det handlar om utredning för att komma till ett vårdboende. 

Biståndshandläggarnas erfarenheter av anhörigas delaktighet och påverkan kan också ses som mer 

fördelaktig och gynnsam för den anhöriga snarare än den äldre. Intervjupersonerna i vår studie 

beskriver att de är tvungna att försöka förstå relationen mellan den äldre och anhöriga. Detta för att få 

syn på om anhöriga är engagerade för sin egen skull eller för den äldres skull och faktiska vårdbehov. 

Vi uppfattar detta som att anhöriga ibland kan ha svårt att veta vad som är bäst för sin äldre och i vissa 

fall kanske sätter sina egna behov före den äldres.  

Genom att få in sin äldre till ett vård- och omsorgsboende skulle det kunna innebära minskat 

ansvar, arbete och även stress för den anhöriga. Vi uppfattar det som att den anhöriga i så fall inte 

skulle behöva oroa sig för att hens äldre sitter ensam hemma, även om den äldre skulle må bra av att 

bo kvar i hemmet med hjälp av hemtjänst. Som tidigare nämnts så menar en våra intervjupersoner att 

vård- och omsorgsboende idag liknar ett sjukhem där levnadstiden inte är så lång. Vi uppfattar det som 

att den äldre, som inte har mycket hjälpbehov eventuellt skulle må sämre av att befinna sig i en sådan 

miljö. Denna aspekt kanske inte den anhöriga tagit med i beräkningen när de är extra påstridiga om 

vård- och omsorgsboende för sin äldre.  

Av studiens intervjuer beskrivs det hur anhöriga involverar sig mer i sina äldre idag än tidigare. 

Anhöriga uppfattades även som påstridiga av våra intervjupersoner. En förklaring till anhörigas 

påstridighet när det kommer till vissa vårdinsatser kan förklaras med hjälp av Davies och Nolans 

(2013) forskning. Där beskriver de att anhöriga inte var nöjda med biståndshandläggarnas samarbete 

men också att de kände en press på att det var deras ansvar att se till att deras äldre fick komma till ett 

vård- och omsorgsboende (Davies och Nolan (2013). Att anhöriga engagerar sig mer idag och inte 

nöjer sig med vårdinsatser som är kopplade till hemmet går också i linje med Ulmanen och Szebehely 

(2014) forskning. De beskriver att anhöriga förväntas ta ett större ansvar för sina äldre när vård- och 

omsorgsboenden har minskat med en fjärdedel sedan 2002. 
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5. Slutsatser och diskussion  
Nedan diskuteras slutsatser av studiens resultat utifrån teorin om handlingsutrymme och 

maktstrukturer i samhället. Vidare redogörs även för vilken påverkan och betydelse studiens resultat 

kan ha för socialt arbete samt förslag till fortsatt forskning. 

5.1. Slutsatser  

Utifrån studiens empiri kan det konstateras att det alltid är behovet som skall styra valet av insats, inte 

den äldres önskan. Samtidigt menar biståndshandläggare att de är styrda av budget, riktlinjer och 

chefernas åsikter. Biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas på så vis av hur verksamheten 

organiseras samt budgeten. Lagen, riktlinjerna, budgeten och chefens åsikter genomsyrar hur 

biståndshandläggaren skall bedriva sitt arbete. 
Vi ser även att biståndshandläggare har en viss delegationsordning att förhålla sig till. De är 

begränsade att fatta beslut kring endast viss mängd vårdinsatser, där bland annat beslut om vårdboende 

beslutas av chefen. På så vis är biståndshandläggarens strukturella makt begränsad. 

Biståndshandläggarna har normativ makt genom att de sållar vilken information om äldreomsorgen 

och insatser de delger den äldre. Med hjälp av denna makt samt stöd från anhöriga försöker de även 

lirka och motivera de äldre, särskilt äldre med demenssjukdom, att ta emot vårdinsatser från 

kommunen.  

Biståndshandläggarna har intentionell makt eftersom de har kunskaper om äldreomsorgen. Deras 

möjlighet att utöva intentionell makt begränsas när anhöriga deltar i bedömningsprocessen eftersom 

anhöriga är pålästa, kunniga och påstridiga vilket kan påverka bedömningsprocessen åt den äldres 

önskvärda riktning. 

Biståndshandläggarna har strukturell makt eftersom de jobbar för en myndighet och skall fördela 

de materiella resurserna som finns i förvaltningen. Anhöriga påverkar deras strukturella makt genom 

att de försöker styra bedömningsprocessen med att exempelvis ringa biståndshandläggarnas chefer och 

överklaga besluten. 

5.2. Diskussion 

Studiens resultat och slutsatser har presenterats i tidigare delar av uppsatsen. I detta avsnitt diskuterar 

och problematiserar vi studiens slutsatser och resultat.  
Med hjälp av studiens intervjuer, tidigare forskning och teori förstår vi att det saknas en tydlighet 

kring hur mycket handlingsutrymme en biståndshandläggare faktiskt skall ha. Å ena sidan är 

socialtjänstlagen en ramlag som bidrar till att biståndshandläggaren skall ha handlingsutrymme att 

utforma vårdinsatser efter den äldres behov. Å andra sidan beskriver biståndshandläggare hur styrda 

de är av budget och chefens åsikter i bedömningsprocessen. Detta samtidigt som det är den äldres 

behov som skall styra, enligt lagen. Biståndshandläggarna i vår studie upplever att de måste frångå 



 44 

lagstiftningens intention då bedömningsprocessen också är styrd av budget, riktlinjer och chefens 

åsikt.  

 Detta är något som vi uppfattar som problematiskt då det kan vara en bidragande orsak till att 

äldre inte får den hjälp som de faktiskt är i behov av. Detta tydliggör även vikten av att faktiskt kunna 

överklaga biståndshandläggarens beslut, om den äldre inte anser att hens behov tillgodoses. När den 

äldre sedan överklagar kan det innebära att hen får rätt i förvaltningsrätten till den hjälp som hen vill 

ha, eftersom lagen i ett sådant läge står över chefens åsikt och budgeten. 

Tidigare i studien beskriver intervjupersonerna att det oftast är anhöriga som överklagar. 

Därigenom förstår vi att äldre som saknar anhöriga lättare godtar bedömningen utan att ifrågasätta 

eller överklaga. En viktig reflektion av vår uppsats är därför huruvida en ensam äldre utan ork, 

anhöriga eller motivation i högre utsträckning riskerar att vara mindre resursstark i mötet med en 

biståndshandläggare, i kontrast till de äldre som har behjälpliga anhöriga. 

I likhet med detta beskriver Jegermalm, Malmberg och Sundström (2014) hur anhörigas 

engagemang blir mer och mer nödvändigt. De menar att den offentliga sektorn har nått sin kapacitet av 

vad den kan åstadkomma, både ekonomiskt och praktiskt. Tendenser som går att se visar på att det i 

framtiden kommer stramas åt kring den offentliga hjälp som finns. Vissa tjänster kommer att behöva 

läggas på anhöriga, privata sektorn eller eventuellt frivilligorganisationer (Jegermalm, Malmberg & 

Sundström, 2014). Då statliga resurser inte verkar räcka till tydliggörs hur anhöriga behövs för att 

säkerställa att de äldre får rätt hjälp från kommunen. 

Vi menar att det finns en problematik när myndigheter och staten utgår från att det finns anhöriga 

som engagerar sig i sina äldre närstående. Särskilt eftersom vissa äldre saknar anhöriga i sin 

omgivning. Det är problematiskt att staten bidrar till en orättvis maktbalans mellan 

biståndshandläggare och äldre. Detta sker genom att äldre utan anhöriga är mindre resursstark i mötet 

med biståndshandläggare. Äldre med anhöriga lyckas argumentera för fler och bättre insatser, jämfört 

med äldre som saknar anhöriga. 

Vi ser genomgående i vår studie att det läggs ett delvis påtvingat ansvar på anhöriga samt att de 

som saknar anhöriga får mindre hjälp. Detta är problematiskt eftersom att vårt samhälle är uppbyggt 

från en välfärdsmodell som bygger på att alla medborgare som har ett hjälpbehov skall få hjälp från 

kommunen oberoende av om det finns anhöriga som kan argumentera för medborgarens sak. Enligt 

socialtjänstlagen är varje kommun skyldig att hjälpa sina medborgare som är i behov av hjälp (SoL, 

SFS 2011:328). I detta avseende indikerar vår uppsats att den svenska välfärden inte är rättvis 

eftersom äldre medborgare med resursstarka anhöriga kan få mer hjälp än de medborgare som saknar 

anhöriga.  

En av våra slutsatser visar att en påstridig anhörig kan underlätta för den äldre att få den hjälp som 

den önskar. Vi ställer vi oss frågande till om biståndshandläggare och den äldre har olika mål med 

bedömningsprocessen? Vi ifrågasätter att en anhörig behöver argumentera för att bedömningen skall 

gå åt den närstående äldres önskvärda riktning. Ett rimligt antagande för förbättring är om både 
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biståndshandläggare och den äldre enas om vad som är bäst för den äldre, och strävar åt ett gemensamt 

mål i bedömningsprocessen. Som det ser ut nu upplever vi att biståndshandläggare och den äldre inte 

alltid har samma önskan eller kommer överens. Bedömningsprocessen går inte alltid åt bådas 

önskvärda riktning. 

Eftersom de äldre beviljas vårdinsatser utifrån sitt behov och inte önskan, lämnas ett stort utrymme 

för biståndshandläggaren att bestämma vilka behov som skall styra valet av vårdinsatser för den äldre. 

Detta tydliggör hur biståndshandläggaren har tolkningsföreträde när det kommer till vilka behov som 

skall tillgodoses, snarare än den äldres uppfattning.  

Genom studiens intervjuer förstår vi att biståndshandläggarnas handlingsutrymme, intentionella 

och strukturella makt gentemot den äldre kan minska när anhöriga deltar i bedömningsprocessen. 

Biståndshandläggarna uppger att det är särskilt svårt att hantera anhöriga som försöker påverka 

bedömningsprocessen när det handlar om avslag på vård- och omsorgsboende. De anhöriga nöjer sig 

inte med biståndshandläggarens beslut utan tar istället kontakt med biståndshandläggarens chef för att 

överklaga. Att anhöriga inte nöjer sig med de beslut som biståndshandläggarna tar genom att 

ifrågasätta bedömningen tydliggör att de anhöriga inte litar på biståndshandläggarnas kunskap och 

position i organisationen. Detta är något vi menar indikerar på att det finns olika bilder och 

förväntningar på hur det skall gå till. Det finns alltså inte en gemensam bild av hur 

bedömningsprocessen och vilka vårdinsatser som i slutändan beviljas. 

Ytterligare en aspekt som tydliggörs är att biståndshandläggare tar beslut utifrån skälig 

levnadsnivå. Uppfattningen om skälig levnadsnivå för människor kan anses vara olika. Detta är något 

som vi tror kan vara en av orsakerna till varför anhöriga är påstridiga och ifrågasätter 

biståndshandläggarnas beslut. Vi ser att ett tydliggörande kring vad skälig levnadsnivå innebär skulle 

kunna underlätta och motverka missförstånd kring vad man kan bli beviljad.  

Studiens empiri visar i likhet med Janlövs (2006) forskning att biståndshandläggarna behöver ta 

hänsyn till socialtjänstlagen, kommunala riktlinjer, delegationsordningen, chefens åsikt och den äldres 

behov i bedömningsprocessen. När anhöriga känner ett behov av att engagera sig mer och påverka 

bedömningsprocessen tillkom ytterligare en part som biståndshandläggarna måste ta hänsyn till. Detta 

kan i sin tur påverka deras handlingsutrymme, intentionella och strukturella makt. Sammanfattningsvis 

kan de äldre anses hamna i ett ojämlikt maktförhållande då de ofta behöver söka hjälp av närstående 

anhöriga för att till exempel argumentera för sin sak eller överklaga ett beslut hos 

biståndshandläggaren. Detta bekräftas genomgående av studiens intervjuer. Genom att vi synliggör 

ojämlika maktförhållanden mellan biståndshandläggarna och de äldre och dess anhöriga, uppmuntrar 

vi att fortsatt synliggöra och lyfta frågan i fortsatt forskning eller på myndighetsnivå. 

Slutligen vill vi framhäva vikten av anhörigas deltagande. Utifrån studiens intervjupersoner 

tydliggjordes vikten av anhörigas deltagande i bedömningsprocessen. De beskriver anhöriga som 

särskilt viktiga i de fall då den äldre har svårt att inse sitt hjälpbehov. På så sätt är det rimligt att anta 
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att anhöriga i vissa avseenden underlättar biståndshandläggarnas arbete. Utifrån våra intervjusvar 

förstår vi att biståndshandläggana oftast är tacksamma och positiva till anhörigas deltagande. 

5.3. Fortsatt forskning 

Studiens fokus är av stor vikt för socialt arbete. Genom att fördjupa detta ämne utifrån en demokratisk 

synvinkel skulle en fortsatt forskning belysa att alla medborgare skall få chans att tillgå samma slags 

hjälp från samhället. Detta skulle synliggöra att de människor utan anhöriga bör få tillgång till samma 

slags hjälp som de äldre med anhöriga. 
Förslag till vidare forskning är att utföra liknande studier med fler intervjuer med 

biståndshandläggare i Stockholms stad. Genom att undersöka flera biståndshandläggares erfarenheter 

av ämnet skulle det ge en bredare bild av hur det ser ut i Stockholms stad kring biståndsbedömning 

och av anhörigas betydelse. 

Det skulle även vara av relevans att intervjua biståndshandläggare runt om i landet för att 

synliggöra skillnader och likheter som kan finnas. Detta hade möjliggjort en större bild av hur det 

faktiskt ser ut kring biståndshandläggning av äldre runt om i Sverige. 

Genom att ta del av fler erfarenheter går det även att undersöka fler skillnader och likheter som kan 

tänkas finnas. Det är även av relevans att vidare undersöka äldres erfarenhet av anhörigas betydelse. 

Vi anser även att vidare forskning skulle kunna undersöka hur äldre utan anhöriga genomför de 

praktiska göromål som anhöriga ofta hjälper sina äldre närstående med. Ytterligare en aspekt som är 

relevant att undersöka är anhörigas erfarenhet av att vara deltagande i sina äldre.  
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Informationsbrev  

 

  Stockholm 23 mars 2017 1 (1) 
 

Institutionen för 
socialvetenskap 

 

 

 
    

Ersta Sköndal Bräcke högskola Besöksadress: Telefon: 08-555 050 00 Bankgiro: 5663-3068 
Box 441 Herbert Widmans väg 12, Sköndal Fax: +46 8 55 051 65 Bank: SEB Stockholm 
128 06 Sköndal E-post: info@esh.se Organisationsnr: 556688-5280 Swiftadress: 

ESSESESS  www.esh.se VAT-nummer: SE556688-528001  
 

  

 

Informationsbrev inför intervju 
 

Hej,  

stort tack, för att du vill vara med i vår studie och dela med dig av din erfarenhet kring 
biståndhandläggning av äldre.  

Nedan följer lite information kring studiens syfte och upplägget kring när vi ska ses.  
Syftet med vår studie är att undersöka hur biståndsbedömning och ansökningsprocessen ser 
ut i Stockholm stad och vad som påverkar vilka olika insatser som blir beviljade de äldre.  

Intervjun kommer ta ungefär en timma. Ert deltagande är frivilligt och ni är fria att avbryta, 
om ni önskar. All den insamlade informationen från intervjun med dig kommer endast 
användas inom ramen av studien och kommer förstöras när uppsatsen färdigställts. Vi 
kommer även att avidentifiera intervjun.  

 

Med vänlig hälsning 
 
Razaw Rasoal och Linnéa Stahre  
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
Intervjufrågor till biståndshandläggare  

 
Bakgrund 

- Vilken utbildning har du? 

- Vad är din ålder?  

- Vilket kön identifierar du dig med?  

- Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen? 

Har du erfarenhet av olika stadsdelar? /Andra delar av landet? 

 

Stadsdelen 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? (exempelvis hembesök, utredning, val av insats, 

vårdplanering, telefonsamtal osv.) 

- Vad gör ni på ett hembesök?  

Vad kollar ni på? 

- Hur kommer ni i kontakt med den äldre?  

Arbetar ni med någon slags uppsökande verksamhet?  

- Finns det någon statistik över vilka sätt den äldre kommer i kontakt med er? 

- Hur får de äldre kunskap om hur de kan gå tillväga för att ansöka om olika insatser?  

Upplever du att informationen är lättillgänglig och att de äldre använder sig av den? 

- Vem tar det avgörande beslutet av vilken insats som blir beviljad den äldre? 

- Finns det interna regler för just denna stadsdel, kring hur en utredning bör gå till, valet av 

insatser osv.? 

- Vad upplever du styr och påverkar beslutet mest, den äldres behov, lagar, riktlinjer, 

budget/resurser eller den äldres önskan?  

- Finns det en lista över insatser man kan ansöka om?  

Upplever du att det finns insatser som inte finns med på ”listan” som äldre önskar hjälp med?  

Beviljas sådana insatser eller måste ni följa ”listan”?  

- Kan du se någon förändring över tid vad gäller exempelvis resurser till att bevilja insatser sedan 

du började arbeta med äldre?  

- Använder ni er av praxis från tidigare fall?  

 

Den äldre  

- Vad anser du om den äldres beskrivning av behov och stämmer det överens med det ni ser som 

behov efter ett hembesök? På vilket sätt kan det skilja sig åt? 
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- Vilka faktorer spelar mest roll och är styrande för valet av insats?  

- Anser ni att ni kan bevilja insatser som är tillräckliga för att den äldre skall uppnå en god 

levnadsstandard? 

Vad hindrar er? 

- Vad påverkar mest i ansökningsprocessen? (exempelvis vad du ser för behov på hembesöket 

eller hur den äldre framför sin talan).  

- Anser du att du att det kan påverka beslut om insatser, om den äldre har mycket kunskap om 

SoL och är pålästa om vilka insatser hen kan ansöka om?  

I så fall hur?  

 

Den anhörige 

- Vad har du för erfarenhet kring anhöriga som deltar i ansökningsprocessen? 

Är det vanligt? 

Positivt/negativ inverkan? 

Kan den anhöriga ses som en resurs och på så vis påverka så att det blir mindre insatser?  

Vad anser ni om anhöriga som är påtryckande åt sin äldre, kan det generera till mer insatser? 

Upplever du att det finns en särskild grupp anhöriga som är mer påstridiga och stöttande för 

sina äldre? (Exempelvis kön, ålder, utbildade, barn, barnbarn, makar etc.) 

- Finns det särskilda behov som anhöriga oftast strider för och är måna om att deras äldre får? 

Vilka? 

Ändrats över tid? 

- Vilka övriga faktorer spelar roll i handläggningen? (Exempelvis den äldres ekonomi, vart hen 

bor, hens ålder eller bara behov) 

- Kollar ni på den äldres psykosociala behov? (Exempelvis ensamhet och stöttning till sociala 

aktiviteter). 

- Vilka behov styr mest? Basala, psykosociala?  

- Kan du se någon skillnad på hur anhöriga hjälper sina äldre nu från då?  

 

 

 

 

 

 
 


