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Sammanfattning  

Studiens titel: Äldres psykiska ohälsa, en bortglömd samhällsfråga? 

Författare: Emelie Hansen och Marie-Louise Victor 

 

Syftet med studien och dess sammanlänkade forskningsfrågor var att undersöka de 

biståndsinsatser som finns för äldre med psykisk ohälsa inom ramen för den kommunala 

äldreomsorgen i Stockholms stad. Studiens syfte var vidare att få en ökad förståelse för 

biståndshandläggares yrkesroll och erfarenheter i deras arbete med äldre som har psykisk 

ohälsa. Empiri har inhämtats genom kvalitativa grupp-och enskilda intervjuer med 

biståndshandläggare yrkesverksamma i Stockholms Stad, samt en kvalitativ textanalys. 

Utifrån studiens teoretiska begrepp: gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och 

normaliseringsprincipen har empirin analyserats. Resultaten visar på bristande resurser, 

sviktande kunskap samt en svårdefinierad sjukdomsproblematik. Ytterligare redogörs för ett 

begränsat handlingsutrymme och avsaknad av en normaliseringsprincip, vilket synliggör att 

enskilda äldres behov ställs i relation till standardiserade insatser och resursprioriteringar. 

Slutligen förs en diskussion om hur äldreomsorgens utformning möjligtvis hade skiftat om 

normaliseringsprincipen hade beaktats utifrån en rättighetsmodell.  

 

Uppsatsen omfattar 15 405 ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract  

Name: Mental illness within the elderly community, and overlooked societal matter? 

Author: Emelie Hansen and Marie-Louise Victor 

 

The aim of this study was to examine how elderly with mental illness is assured help and 

support within the municipal elderly care in Stockholm. The aim was further on to receive an 

increased understanding of the social workers professional role and experiences in their work 

regarding elderly with mental illness. The empirical data has been obtained through group-

and individual interviews with social workers operative within the elderly care in Stockholm, 

in addition to a qualitative text analysis. Based on the study's theoretical concepts: grass-

roots bureaucracy, discretion and the principle of normalisation, the empirics has been 

analysed. The result indicates a deficiency of resources, a lack of knowledge regarding 

mental illness amongst the elderly, in addition to mental illness being difficult to define. 

Further on, aspects of restricted discretion and a lack of the normalization principle are 

described, which depictures that needs of the elderly individuals are set in relation to 

standardised efforts and resource priorities. To conclude, a reflection about how the 

municipal elderly care and its aim possibly would have altered if the principle of 

normalisation was implemented and based upon a model of rights.  

 

The study includes 15 405 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förord  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare, Magdalena Elmersjö. Du har med 

stort engagemang, positivitet och otrolig expertis varit ovärderlig för oss under arbetets gång. 

Tack till respondenterna som tog av sin tid och delade med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Utan er hade studien inte varit densamma. Tack till alla våra nära och kära för er 

alltid villkorslösa kärlek och peppande ord, vi hade inte klarat det här utan er. Slutligen vill vi 

rikta ett tack till varandra och för denna oförglömliga upplevelse. Det har varit utmanande, 

utvecklande och framförallt otroligt roligt. Hoppas den känslan har smittat av sig i vår studie.  

 

Vi som uppsatsförfattare tar gemensamt ansvar för samtliga avsnitt i studien då vi skrivit och 

bearbetat uppsatsen gemensamt.  
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1.0 Inledning 

Av de 1,9 miljoner individer som har fyllt 65 år i dagens Sverige (Socialstyrelsen u.å.) finns 

det många som är i behov av stöd och hjälp från samhällsetablerade välfärdssystem. Äldres 

möjlighet till hjälp styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och omsluts av ambitionen om en skälig 

levnadsnivå. En annan befolkningsgrupp som också är i behov av stöd från välfärdssystem är 

individer med en funktionsvariation. De omfattas istället både av Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) såväl som Socialförsäkringsbalken (SFB), där goda 

levnadsvillkor är etablerat som grund. För dessa befolkningsgrupper ges det således olika 

förutsättningar för hjälp och målsättningar i levnadsnivå (Taghizadeh Larsson, Johansson, 

Harnett & Jönson 2016, s. 9). Funktionsvarierades rättigheter betonas i betydligt större 

utsträckning i jämförelse med äldres, där det arbetspolitiska området gällande 

funktionsvarierade koncentreras utifrån en normaliseringsprincip med en lagstadgad rättighet 

om att funktionsvarierade ska kunna leva som “alla andra”. Samtidigt jämförs äldres 

levnadsvillkor istället mot andra hjälpmottagande äldre (Lindqvist 2016, s. 44).  

 

Äldre är inte en homogen grupp. Det är miljontals människor med egna livsresor, känslor och 

erfarenheter som av olika anledningar hamnar i ett behov av hjälp och stöd. Det är en 

befolkningsgrupp som är växande och som i ett nytt skede i livet möter nya utmaningar. 

Socialstyrelsen uppskattar att 20% av äldre lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen u.å), en 

siffra som inom snar framtid beräknas stiga till 25 % (Uppdrag psykisk hälsa 2018a, s. 4). 

Siffran inom den äldre befolkningsgruppen är slående högre i jämförelse med den totala 

befolkningen, där 16% beräknas lida av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Således är den psykiska ohälsan bland äldre lika utbredd som demenssjukdomar (Vårdfokus 

2017). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är den psykiska ohälsan vår tids snabbast 

växande folksjukdom och drabbar idag drygt 450 miljoner människor världen över (Worlds 

Health Organization 2018), och beräknas vid år 2030 vara den mest framträdande 

folkhälsoutmaningen globalt (Uppdrag Psykisk Hälsa 2018b).  

 

Inom den kommunala äldreomsorgen, där det primära ansvaret om att tillgodose hjälp och 

stöd för äldre vilar, sker myndighetsutövningen av biståndshandläggare. Biståndshandläggare 

både möter samt utreder individens behov och beslutar i sin tur om biståndsinsatser (Jönson 

& Harnett 2015, s. 218). Arbetet som biståndshandläggare innefattar samtidigt en roll som 

medlare och avgörare mellan individens behov samt kommunens riktlinjer och resurser 
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(Jönson & Harnett 2015, s. 220), där handläggarna behöver förhålla sig till ett formellt 

handlingsutrymme (Svensson, Johnson & Laanemets 2008, s. 16). Socialstyrelsen belyser att 

det finns essentiell vikt i att yrkesverksamma som har regelbundna kontakter med personer 

som lider av psykisk ohälsa har en kunskap om sjukdomsproblematiken och applicerbara 

verktyg för att tillgodose god omsorg (Socialstyrelsen 2018a, s. 12).  

1.1 Problemformulering 

Nya studier visar på att möjligheten att få hjälp när utvecklingen av psykisk ohälsa har skett 

efter 65-årsdagen är begränsad (Karlsson et al 2018, s. 18), samtidigt ökar risken för 

depressionssjukdomar uppemot fyra gånger efter 65 år (Rolfner Suvanto 2012, s. 18). I 

relation till detta visar årets rapporter från Socialstyrelsen att 64% av de äldre som har 

kommunala insatser från äldreomsorg eller hälso-och sjukvård lider av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen 2018a, s. 17; Socialstyrelsen 2018b, s. 1). Under lång tid har arbetet med 

äldres psykiska hälsa varit försummat på grund av bristfällig kunskap och forskning 

(Uppdrag psykisk ohälsa 2014). Detta återspeglar en problematik i arbetet med äldre, vilket 

belyser vikten i att undersöka vilket stöd äldre med psykisk ohälsa kan erhålla från den 

kommunala äldreomsorgen. Utifrån detta och med tanke på biståndshandläggarnas 

fundamentala roll inom det sociala arbetet med äldre, blir det särskilt relevant att i denna 

studie skapa oss en förståelse för det sociala arbetet med äldre som lider av psykisk ohälsa 

genom att undersöka det ur biståndshandläggares perspektiv. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de biståndsinsatser som finns för äldre med psykisk 

ohälsa inom ramen för den kommunala äldreomsorgen i Stockholms stad. Studiens syfte är 

vidare att få en ökad förståelse för biståndshandläggares yrkesroll och erfarenheter i deras 

arbete med äldre som har psykisk ohälsa. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur utformas biståndshandläggares handlingsutrymme av formella riktlinjer? 

- Hur beskrivs psykisk ohälsa hos äldre av biståndshandläggare? 

- Hur förhåller sig biståndshandläggare till deras handlingsutrymme i arbetet med äldre 

som har psykisk ohälsa? 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom att ämnet är komplext har vi behövt avgränsa oss i studien, där ramarna således har 

konkretiserats till biståndshandläggare som är yrkesverksamma inom äldreomsorgen i 

Stockholms Stad. Vi har likaså valt att avgränsa oss till att undersöka vilka insatser som 

erbjuds äldre som har utvecklat psykisk ohälsa efter 65 års ålder.  

1.5 Disposition 

Vi har hittills redogjort för vår inledning, problemformulering och efterföljande syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar i studien. I nästa avsnitt skildras de begrepp som är 

centrala för studien samt en bakgrund om psykisk ohälsa och det sociala arbetet med äldre 

där kommunens ansvar även tydliggörs. Därefter följer en redogörelse av relevant tidigare 

etablerad forskning som leder in till avsnittet om studiens teoretiska ansats. I det sedermera 

efterföljande avsnittet om studiens metod beskrivs forskningsprocessen samt en metod-och 

etikdiskussion. Avsnittet om den empiriska inhämtningen följer efteråt, där studiens resultat 

presenteras och analyseras utifrån den teoretiska ansatsen som tidigare har presenterats. 

Studien avslutas med ett avsnitt om diskussion och sedermera sammanfattande slutsatser.  

 

2.0 Fördjupad begreppsförtydling och redogörande bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa och äldres vårdbehov  

“Uppdrag Psykisk Hälsa”, en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) samt regeringen (Uppdrag psykisk ohälsa 2018b) definierar psykisk ohälsa enligt 

följande:  

 

“ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående från lindriga psykiska tillstånd som lättare 

ångest och nedstämdhet till allvarliga tillstånd som schizofreni, bipolär sjukdom eller 

funktionsnedsättningar som autism och allvarlig ADHD” (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2018c). 

 

Definitionen anser vi omfattar hela spektrumet av psykisk ohälsa, och när vi i studien skriver 

om psykisk ohälsa åsyftar vi således denna definition.  
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Som tidigare nämnt under inledningen, ökar utbredningen av psykisk ohälsa bland äldre och 

Socialstyrelsens rapporter visar att äldre personer som lider av psykisk ohälsa ofta är 

multisjuka, vilket innebär att de har både psykiatriskt samt somatiskt komplexa behov. 

Somatiska sjukdomar avser fysiska besvär. Därav blir insatser från äldreomsorg, primärvård, 

socialpsykiatri och specialistpsykiatri nödvändiga. Särskilt viktiga är primärvården och 

äldreomsorgen eftersom dessa oftast blir första kontakten för den äldre med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen 2018a, s. 12).  

 

Psykiska sjukdomar är generellt svårare att upptäcka bland äldre än yngre, dels för att 

symtomen i större utsträckning är diffusa men också på grund av de oftast sammansatta 

sjukdomarna som finns hos den enskilde. Detta gör att diagnoser ofta missas eller förbises. 

Rapporter visar i relation till detta, att användning av psykofarmaka bland den äldre 

befolkningsgruppen i sin tur är mycket hög såväl som regelbunden (Socialstyrelsen 2018a, s. 

11). Socialstyrelsen har i ett flertal rapporter visat på bristfällig specialistpsykiatrisk vård med 

begränsad tillgång för de äldre, där de i mycket lägre utsträckning än den yngre befolkningen 

får hjälp trots att behovet bedöms vara minst lika stort. Resultatet av detta är en förhöjd risk 

för lidande, och i dess extremitet, självmord (Socialstyrelsen 2018a, s. 12).  

2.2 Den äldre befolkningsgruppen och kommunernas ansvar 

Den äldre befolkningsgruppen kategoriseras i majoriteten av industrialiserade länder som 

personer över 65 år (Jönson & Harnett 2015, s. 21), vilket inte är ett undantag i Sverige där 

Socialstyrelsen beskriver äldre utifrån samma kategorisering (Socialstyrelsen 2013, s. 7). 

Kategoriseringen av äldre behöver samtidigt förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv, där 

definitionen utifrån samhällets diskurser kan få en betydande roll i rangordning och sortering 

av människor (Jönson & Harnett 2015, s. 30). Ett fåtal forskare hävdar att kategoriseringen 

borde avlägsnas med argument om att äldre vuxna människor inte borde befästas i en egen 

kategori (Jönson & Harnett 2015, s. 23). Samtidigt behöver forskning och kunskap belysas 

och riktas mot denna befolkningsgrupp, och då det i nuläget inte finns likställda eller mer 

utvecklade definitioner eller kategoriseringar, förefaller “äldre” som det mest vedertagna i 

dagens kontext (Jönson & Harnett 2015, s. 24). Således kommer vi i denna studie använda 

oss av “äldre” som benämning och syftar då till personer över 65 år. 
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Efter Ädelreformen som etablerades 1992 fick kommunerna ett ökat ansvar att tillgodose 

behoven av vård och omsorg bland äldre, vilket kvarstår samtidigt som skyldigheten delas 

med landsting, frivilligorganisationer och anhöriga (Johansson 2016, s. 23). Enligt 2 kapitlet 

1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret, genom 

implementering via Socialtjänsten, att den hjälp och det stöd som den enskilde är i behov av 

tillgodoses. I 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska behoven tillgodoses inom 

ramen att den enskilde uppnår en skälig levnadsnivå. I arbetet med äldre, ska socialtjänsten 

enligt 5 kapitlet 4§ Socialtjänstlagen (SFS 2010:427) följa den definierade värdegrunden som 

lyder: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande. Värdegrunden tillförsäkras i Stockholms Stad genom att flertal 

insatser, såsom hemtjänst, dagverksamhet och trygghetslarm, erbjuds individer genom 

äldreomsorgen (Stockholms stad 2018). Se bilaga 1 för översiktlig redogörelse för dessa med 

fokus på sociala insatser. 

 

En ytterligare aspekt kring det sociala arbetet med äldre är att de flesta kommuner arbetar 

utefter kategoriserande av åldersnivåer inom socialtjänsten där äldreomsorgen omfattar alla 

individer över 65 år (Jönson & Harnett 2015, s. 206). Om behov av hjälp och stöd finns från 

Socialtjänsten innan detta ska det tillgodoses av en annan enhet inom kommunen. Viktigt att 

belysa är att kommunerna vanligtvis förflyttar de enskildas ärende till äldreomsorgen när hen 

fyller 65 år, även om samma behov kvarstår. Detta är dock inget som krävs enligt lag, utan 

handlar om organisatoriska bestämmelser (Rolfner Suvanto 2012, s. 12). 

2.3 Myndighetsutövning inom äldreomsorgen och implementering av lag 

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med handläggningen av ärende gällande 

äldres behov. Handläggningen är individuella behovsbedömningar som sker genom 

utredningar som grundas på information från den enskilde och anhöriga (Jönson & Harnett 

2015, s. 218). I studien är det denna definition vi syftar till när vi hänvisar till 

biståndshandläggare, således individer som arbetar med handläggning av den enskilde äldres 

ärende inom äldreomsorgen. Handläggningen sker, som tidigare nämnt, utefter 

Socialtjänstlagen, vilket är en målinriktad ramlag. Ramlag innebär att lagen inte beskriver hur 

ett resultat ska uppnås i en verksamhet, utan endast innehåller mål för vilka resultat som ska 

åstadkommas. Detta betyder att kommuner har tolkningsföreträde och därav själva 

bestämmer hur lagen ska implementeras (Socialstyrelsen 2006, s.14). Innebörden av den 
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skäliga levnadsnivån är inte lagstadgad, utan det som beskrivs är att den enskilde ska ha de 

ekonomiska resurserna som faller under riksnormen samt att insatsernas kvalitet ska vara i 

linje med värdegrunden (Socialtjänstlagen SFS 2001:453).  

 

Szebehely och Trydegård belyser att begreppet är omdiskuterat och att diskussionerna 

tenderar att fokusera på vad skälig levnadsnivå innebär i de ekonomiska bistånden. Vad som 

är skäligt i äldreomsorgen i samband med livsföringen är således diffust, vilket leder till att 

det också är vagt om skälig levnadsnivå ska ses som en miniminivå eller ett tak i rätten till 

bistånd. Författarna menar att skälig levnadsnivå varierar mellan kommuner då varje 

kommun måste ta hänsyn till sina resurser och sin ekonomi, vilket resulterar i att innebörden 

av skälig levnadsnivå likaså är tolkningsbart för varje kommun (Szebehely & Trydegård 

2014, s. 105–107). Viktigt att vidare belysa är att insatser och bistånd endast erbjuds om den 

enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt och att den enskilde, genom bistånd från 

socialtjänsten, enbart behöver tillförsäkras en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2006, s.23).  

 

3.0 Tidigare forskning 

3.1 Äldres hälsa 

Den äldre befolkningsgruppen ökar världen över, med många stora förändringar under det 

senaste århundradet som har resulterat i att länder står handfallna inför den äldre 

befolkningsgruppens behov av vård och omsorg. Medellivslängden bland äldre ökar globalt 

sett med ungefär 30 år, där Europa anses ha den största andelen av äldre. 25 % av totala 

kontinentens befolkning beräknas vid år 2020 vara äldre (Ming-lin Chong 2008, s. 93). Fokus 

och forskning på somatiska sjukdomar har under lång tid varit primär, däremot så får den 

psykiska ohälsan allt mer uppmärksamhet på både svenska och internationella arenor (Ming-

lin Chong 2008, s. 92). Depression och ångest är bland den äldre befolkningsgruppen 

etablerade som de vanligaste formerna av psykisk ohälsa (Jönson & Harnett 2015, s. 109). 

Ytterligare en aspekt som har direkt koppling till äldres psykiska hälsa är känslan av 

ensamhet (Adegoke 2014, s. 6257).  

 

Återkommande tema inom forskningen om den dynamiska ålderdomen är förluster av 

förmågor, relationer och resurser (Adegoke 2014, s. 6256; Ming-lin Chong 2008, s. 99; Min 
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Shin, Cho, Hyung Hong, Soon Park, Mi Shin, Young Lim & Hyun Koh 2013, s. 110). En 

vanlig följd av detta är utvecklandet av depression, där de mentala och emotionella 

spektrumen kan ha förödande konsekvenser för livskvalitén såväl som att det kan leda till 

bristande förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. Detta leder i sin tur till att den äldre 

hamnar i ett hjälpbehov och en beroendeposition (Adegoke 2014, s. 6256–6257). 

 

I relation till den växande befolkningsgruppen och den enorma utbredningen av den psykiska 

ohälsan, ökar samtidigt antalet självmord bland den äldre befolkningsgruppen (Min Shin et al 

2013, s. 109). Faktum är att självmordsstatistiken av alla befolkningsgrupper världen över är 

högst bland äldre (Ming-lin Chong 2008, s. 107; Ciulla, Lopes Nogueira, Gomes Da Silva 

Filgo, Levi Tres, Engroff, Cataldo Neto 2014, s. 513), och studier synliggör att 90 % av de 

äldre som begår självmord lider av psykisk ohälsa (Min Shin et al 2013, s. 109; Ciulla et al 

2014, s. 515). Social isolering och ensamhet, konflikter såväl som ekonomiska problem anses 

ha sin betyngda del i självmordsstatistiken (Ming-lin Chong 2008, s. 98). Däremot så 

framhålls depression i flera studier som en fundamental faktor till självmord (Ming-lin Chong 

2008, s. 98; Min Shin et al 2013, s. 109; Ciulla et al 2014, s. 513; Manthorpe & Iliffe 2011, s. 

132), där särskilt äldre män och individer med hög ålder anses vara i riskzonen (Ciulla et al 

2014, s. 513; Manthorpe & Iliffe 2011, s. 132). 

3.2 Betydelsen av ett socialt sammanhang 

Flertal studier belyser att det bland den äldre befolkningen finns ett samband mellan psykisk 

ohälsa och det sociala stödets betydelse (Doménech-Abella, Lara, Rubio-Valera, Olaya, 

Moneta, Rico-Uribe, Ayuso-Mateos, Mundó & Haro 2017; Luo, Hawkley, Waite & Cacioppo 

2012; Liu, Gou & Zuo 2016). Äldre kan ha en motvilja till att identifiera sig som ensam eller 

socialt isolerade och blir därav problematiska att nå ut till (Karlsson et al 2018, s. 15). 

Forskning hävdar likaså att en större upplevd ensamhet hos äldre ökar risken för dödlighet 

inom de närmaste sex åren (Luo et al 2012, s. 912). Liu, Gou och Zou konstaterar att känslor 

av att vara ensam tenderar att förvärra depressionssymtom samt att ett litet socialt nätverk 

även ökar risken för depression. Sambandet mellan ensamhet och depression minskar dock i 

relation till vilket socialt stöd den äldre individen har (Liu et al 2016, s. 753–756).  

 

Inom forskningen finns förslag på arbetsmetoder för att bemöta problematiken kopplat till 

behovet av socialt stöd. Drugge, Andersson, Andersson, Sjöström och Östman har undersökt 
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att arbeta med kvalificerat samtalsstöd till äldre som lider av psykisk ohälsa. Studien visade 

att 25 av 29 äldre som led av psykisk ohälsa upplevde att samtalen bidrog till en minskning 

av nedstämdhet, oro och ångest. Deltagarna menade likaså att metoden gav en positiv känsla 

och beskrevs ha en symtomlindrande effekt (Drugge, Andersson, Andersson, Sjöström & 

Östman 2016, s. 38–40). Författarna menar att det finns ett påtagligt behov av kvalificerade 

samtal som ökar i takt med att Sverige får en allt äldre befolkning. Arbetsmetoden anses vara 

en förebyggande insats som kan bidra till minskad psykisk ohälsa hos äldre, men att metoden 

likaså har ett ekonomiskt perspektiv. Författarna belyser att samtalsstödet skulle vara en 

avlastning för primärvård och socialtjänst, vilket i framtiden kan bidra till en minskad 

samhällskostnad (Drugge et al 2016, s. 42). Problematiken kring äldres psykiska ohälsa anses 

behöva just förebyggande insatser då direkta insatser för exempelvis depression kan tendera 

att få allt fokus, vilket resulterar i att problemet med ensamhet och social isolering inte fångas 

upp innan de äldre befinner sig i större risk såsom depression (Karlsson et al 2018, s. 16). 

 

Liknande forskning kring samtalsstöd har gjorts i USA som belys av Manthorpe och Iliffe, 

som tidigare nämnt, beskriver att självmordsrisken ökar i samband med ensamhet. Författarna 

hänvisar till Morrow-Howell, Becker-Kemppaine och Judys studie där de använt sig av 

telefonitjänster som krisbemötande för äldre, vilket ledde till en ökad social kontakt och en 

minskad risk för depression (Manthorpe & Iliffe 2011 se Morro-Howell et al 1998, s. 137). 

Andersson Svidén, Tham och Borell forskning visar likaså på vikten av ett socialt stöd. 

Författarna belyser att sociala träffpunkter som används av äldre som är fysiskt begränsade, 

och därigenom också befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade, är viktiga. Detta 

eftersom att träffpunkterna erbjuder en meningsfull aktivitet samt tillför en social samvaro för 

äldre. Träffpunkterna bidrar till en bättre psykosocial funktion då det skapar möjligheten för 

äldre att åka hemifrån och umgås med andra människor (Andersson Svidén, Tham & Borell 

2004, s. 408).  

3.3 Utformning av biståndsinsatser 

Biståndshandläggares, inom äldreomsorgen, handlingsutrymme beskrivs som komplext där 

de ständigt behöver arbeta utefter både lagar och direktiv, men också utefter en moralisk 

aspekt (Dunér & Nordström 2007, s. 431). I samtliga studier beskrivs det att 

biståndshandläggare tenderar att ta beslut som baseras mer på lagar och förutsättningar som 

finns i organisationer än äldres faktiska behov, vilket resulterar i att mindre insatser beviljas i 
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förhållande till det behov som finns (Dunér & Nordström 2007, s. 428; Andersson 2004, s. 

279). Samtidigt belyser forskning att biståndshandläggare saknar kunskap om hur de ska 

bemöta psykisk ohälsa samt hur de ska särskilja på “normalt” åldrande och psykisk ohälsa 

(Karlsson et al 2018, s. 21).  

 

Andersson hävdar också att biståndshandläggare har ett indirekt ansvar för ekonomin då 

beslutsfattandet medför användning av kommunala ekonomiska resurser (Andersson 2004, s. 

283). Detta resulterar sedan i att ekonomiska aspekter är centrala i handläggningen och 

innebär att ett socialt perspektiv kan utebli (Andersson 2004, s. 286–288). Dunér och 

Nordström beskriver att biståndshandläggaren också arbetar utefter den moraliska aspekten i 

varje ärende. Den aspekten ska sedan balanseras gentemot organisationen, vilket 

biståndshandläggarna hanterar genom att utveckla olika hanteringstekniker för (Dunér & 

Nordström 2007, s. 436–438). En annan aspekt som uteblir i handläggningsprocessen är 

möjligheten för biståndshandläggare att ta längre tid i det enskilda mötet med den äldre så att 

de hinner förmedla trygghet och stöd (Karlsson et al 2018, s. 22). Det framkommer likaså i 

forskning att biståndshandläggare kategoriserar äldre i grupper, exempelvis friska och 

adekvata eller dementa, vilket i sig sedan leder till vilken lagstiftning och instans den äldre 

kan ansöka om stöd ifrån (Andersson 2004, s. 283).  

 

Forskning visar på att de individuella behoven ställs i relation till standardiserade insatser, 

och där levnadsvillkoren jämförs med andra hjälpmottagande äldre istället för möjligheten att 

leva som andra i samhället, vilket således påverkar utformningen av biståndsinsatserna 

(Jönson & Harnett 2016b, s. 802). Äldreomsorgen ställs ofta i relation till enheter för 

funktionsvariationer då det är två befolkningsgrupper som båda är i behov av stöd och hjälp 

från samhällets sociala system och välfärd. Däremot har de två olika grupperna ålagts med 

olika förutsättningar gällande livsvillkor, där de med funktionsvariation har rätt till goda 

levnadsvillkor medan äldre endast kan söka hjälp utifrån det som betraktas som skälig 

levnadsnivå (Jönson & Harnett 2016b, s. 804). 

4.0 Teoretisk ansats 

För att kunna svara på studiens frågeställningar och skapa en förståelse för vår empiri, har vi 

valt att använda oss av tre teoretiska begrepp. Dessa är: gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme 

och normaliseringsprincipen. Gräsrotsbyråkrati kommer att presenteras som ett 
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paraplybegrepp där handlingsutrymme och normaliseringsprincipen kommer att appliceras 

som analytiska redskap.  

4.1 Gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati (street-level bureaucracy) myntades år 1980 och 

omfattar arbetet med människor såväl som byråkratiskt arbete (Lipsky 2010, s. xvii). I sin 

teori redogör Lipsky för en distinktion mellan gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) 

och tjänstemän inom den offentliga sektorn (public service workers). Gräsrotsbyråkrater 

avser de tjänstemän anställda inom den offentliga sektorn som i deras yrkesroll har 

direktkontakt med medborgare såväl som handlingsutrymme och bestämmanderätt över 

viktiga aspekter i den enskilde medborgarens liv. Detta är i sin tur samtidigt det som utgör 

skillnaden mellan gräsrotsbyråkraterna och de ordinarie tjänstemännen inom den offentliga 

sektorn. Socialarbetare framställs som typiska exempel på gräsrotsbyråkrater (Lipsky 2010, s. 

3).  

 

Gräsrotsbyråkrater i Lipskys mening tillhandahåller ett handlingsutrymme för att fungera som 

en förlängd arm av rådande lagar, praxis och normer samtidigt som de befogar över resurser, 

stöd och program som är etablerade samt bestämda av regeringen (Lipsky 2010, s. 3). Således 

baseras inte arbetet på ideella koncept utan gräsrotsbyråkrater behöver förhålla sig till 

politiska ramverk (Lipsky 2010, s. xvii). I rollen som en förlängd arm av regeringen 

konstituerar samtidigt gräsrotsbyråkraterna den sociala och politiska kontexten människor 

lever i (Lipsky 2010, s. 4), där gräsrotsbyråkraten besitter en maktposition med beslutanderätt 

över den enskilde medborgaren. Samtidigt menar Lipsky att gräsrotsbyråkraterna i sin 

yrkesroll hamnar i intressekonflikt mellan effektivitet och kostnader på servicesidan som 

motpol till medborgarnas krav på förbättring och effektivisering av de resurser som 

välfärdssystemet tillhandahåller (Lipsky 2010, s. 4). Dessa aspekter avspeglar och behandlar 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme och tolkningsföreträde i handläggningsprocessen i 

den enskildes ärende (Lipsky 2010, s. 59–60). Begreppet handlingsutrymme redogörs 

ytterligare för senare i texten.  

 

Även om Lipskys definition och teori om gräsrotsbyråkrater har varit betydelsefull menar ett 

flertal teoretiker på att en utveckling och förbättring av teorin är nödvändig, inte minst 

grundat i att administrationen och styrningen inom den offentliga sektorn har skiftat (Agger 
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& Damgaard 2018, s. 90). Annika Agger och Bodil Damgaard menar på att Lipskys 

distinktion mellan tjänstemän inom den offentliga sektorn (public service workers) och 

grästrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) behöver förbättras och redogör för två 

utvecklade begrepp, nämligen “academic generalists” och “academic specialists” (Agger & 

Damgaard 2018, s. 91). Academic generalists, vilket kan förstås som gräsrotsbyråkrater med 

övergripande ansvar är vad Lipsky skulle kalla för chefer inom den offentliga sektorn (public 

service managers). Det som däremot skiljer Agger och Damgaards definition från Lipskys är 

att deras gräsrotsbyråkrater med övergripande ansvar även är ute på det verkliga fältet och 

möter medborgarna, vilket Lipskys definition exkluderar (Agger & Damgaard 2018, s. 95). 

Academic specialists, avser istället de sakkunniga gräsrotsbyråkrater som implementerar 

genomförandet av politiken där de behöver förhålla sig till regelverk och demokratiska 

normer samtidigt som de träffar och skapar relationer med medborgarna i betydligt större 

utsträckning. I sin yrkesroll fungerar de således som en förgrening mellan kommunen och 

den enskilde medborgaren, vilket i sig inte är enkelt och konfliktfritt. Särskilt kännetecknande 

för dessa gräsrotsbyråkrater är att de har en strävan efter att göra den enskilde medborgarens 

röst hörd (Agger & Damgaard 2010, s. 97–98).  

4.2 Handlingsutrymme 

Ett av de bärande begreppen inom Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati är handlingsutrymme. 

Begreppet handlar om gräsrotsbyråkraternas möjligheter att bedöma, forma och fatta beslut 

gällande den enskilde medborgaren. Handlingsutrymmet är en väsentlig och betydelsefull del 

av gräsrotsbyråkrati och delges från organisationen genom regler, politiska ramverk och lagar 

som gräsrotsbyråkraterna måste förhålla sig till (Lipsky 2010, s. 13). Enligt Lipsky är 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme det som utgör skillnaden mellan teoretisk och 

praktisk politik när möjligheten ges att anpassa eller förändra åtgärder beroende på situation 

(Lipsky 2010, s. xvii), utan att förskingra betydelsen av regler, ramverk och direktiv från 

högre poster såväl som arbetsgruppens diskurser och attityder (Lipsky 2010, s. 14). Samtidigt 

menar Lipsky på att gräsrotsbyråkraterna har tolkningsföreträde, vilket innebär att de har 

handlingsutrymmet att påverka besluten kring den enskilde medborgaren. Vidare redogör 

Lipsky att gräsrotsbyråkraterna formar politiken på två sätt. För det första så belyser Lipsky 

att gräsrotsbyråkraten besitter ett brett handlingsutrymme i relation till de beslut som tas för 

den enskilde medborgaren, såväl som att det enskilda yrkesutövandet påverkar yrket utifrån 

en strukturell helhet (Lipsky 2010, s. 13). Lipsky menar samtidigt på att praxis skapas när 
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gräsrotsbyråkrater gör egna tolkningar av regelverket (Lipsky 2010, s. 15). Lipsky belyser att 

borttagande av handlingsutrymme och således standardiserad gräsrotsbyråkrati teoretiskt sett 

hade kunnat lösa ett flertal organisatoriska problem, men att det däremot inte fungerar i 

verkligheten. Detta för att människor är dynamiska och varje situation är unik, varpå 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är väsentligt för arbetet som sådant (Lipsky 2010, s. 

14–15).  

 

Tony Evans menar att Lipskys tolkning av handlingsutrymme inte är helt oproblematisk. 

Evans redogör för att Lipsky saknar en nyanserad diskussion av relationen mellan chefer och 

gräsrotsbyråkrater inom den offentliga sektorn. Enligt Evans belyser Lipsky att cheferna 

primärt är de som reglerar handlingsutrymmet med organisationens intresse i åtanke, vilket 

polariseras mot gräsrotsbyråkraternas klientfokus. Det som Evans framhåller som bristfälligt 

utifrån Lipskys redogörelser, är att cheferna framställs som en homogen grupp med syfte att 

endast verka för organisationen vilket han menar på är en ofullständig sanning. Istället lyfter 

Evans att det professionella åtagandet i yrket och dess ledning är komplext, vilket behövs 

förstås utifrån flertal olika faktorer och att man därmed kan få en mer fullständig förståelse av 

handlingsutrymmets utformning (Evans 2011, s. 371). Vidare belyser Evans att det således 

blir särskilt viktigt att utöka en nyansering av begreppet gällande handlingsutrymme då 

signifikanta detaljer och aspekter går förlorade om fokus endast centreras kring 

gräsrotsbyråkratens fria handlingsutrymme. Istället menar Evans att handlingsutrymme 

samtidigt behöver kontextualiseras till de professionellas åtagande i relation till 

organisationens intresse (Evans 2011, s. 383).  

4.3 Normaliseringsprincipen 

Begreppet normaliseringsprincipen används inom funktionshinderpolitiken och innebär att 

individer med funktionsvariation ska kunna leva med samma livsvillkor som “andra” (Nirje 

2003, s. 91). Normaliseringsprincipen kan beskrivas som en strategi som belyser lika 

rättigheter för individer oberoende av livssituation, där exempelvis rätten till normal dygns-, 

vecko- och årsrytm samt samma tillgång till bostad, skolgång, arbete och sjukvård betonas. 

Normaliseringen inom normaliseringsprincipen belyser inte att individer ska formas eller 

normaliseras utefter samhället, utan att samhället ska förse villkor och möjligheter till 

individer att delta i samhället med samma rättigheter (Harnett & Jönson 2016, s. 51). 

Eftersom att normaliseringsprincipen betonar lika rättigheter för alla och är sedan länge 
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etablerat inom funktionshinderpolitiken, belyser detta samtidigt den motsvarande bristen av 

samma rättigheter inom äldreomsorgen.  

 

För att nyansera normalitetsbegreppet menar Harnett och Jönson att en diskussion om äldres 

rättigheter till stöd och hjälp samtidigt behöver föras, vilket de definierar med en 

rättighetsmodell. Genom att införa och bidra med en diskussion om äldres rättigheter till stöd 

och hjälp i relation till normaliseringsprincipen kan man föra en diskussion om vad som 

betraktas som “normalt” och “onormalt” inom äldreomsorgen (Harnett & Jönson 2016, s. 49). 

Vi vill således betona skillnaden på begreppen normaliseringsprincipen och normalisering i 

studien. När vi skriver normaliseringsprincipen syftar vi till det som beskrevs ovan, att man 

betonar att alla ska leva med samma livsvillkor oberoende av situation. I detta sker sedan en 

normalisering, vilket innebär en process där man formar ett fenomen efter en norm eller gör 

något till det “normala”. 

 

Jönson och Harnett menar att det finns en problematik i lagstiftningarna då individers 

rättigheter skiljer sig beroende på om de behöver stöd innan eller efter 65-årsdagen, således 

om behovet ska tillgodoses enligt LSS eller SoL. Detta blir enligt författarna diskriminerande 

då åldern utgör en distinkt skillnad mellan vilka rättigheter individer har eftersom att LSS och 

SoL har skilda insatser och förutsättningar (Jönson & Harnett 2016a, s. 141). Författarna 

vidareutvecklar sedan diskussionen med begreppet ålderism (Jönson & Harnett 2016a, s. 

142). Rolfner Suvanto menar att ålderism är en variant av begreppet stigma och ofta berör 

stereotypiska föreställningar om åldrande, vilket i sin tur kan leda till en form av 

diskriminering (Rolfner Suvanto 2012, s. 14). Fortsättningsvis belyser Rolfner Suvanto att det 

finns en vedertagen uppfattning om att människor förändras som person bara för att de blir 

äldre och att känslor som sorg och ensamhet är naturligt. Fortsättningsvis ska äldre vara 

tacksamma för livet de har levt och att de inte har mer att erbjuda samhället (Rolfner Suvanto 

2012, s. 8), således förväntas inte äldre leva ett aktivt liv, vilket gör att samhället bortser från 

äldre som ansvarstagande, kapabla och deltagande individer (Rolfner Suvanto 2012, s. 14). 

4.4 Begreppens relevans och applicerbarhet i denna studie 

Dessa tre teoretiska begrepp; gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och 

normaliseringsprincipen kommer att användas för att djupare förstå och analysera vår empiri. 

Vi menar på att dessa begrepp kan förstås i relation till varandra, där begrepp om 
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gräsrotsbyråkrati ger möjlighet att förstå ramarna och förutsättningar för handlingsutrymme 

såväl som hur normaliseringsprincipen kan skildras inom det sociala arbetet. Typiska 

exemplifieringar på gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky är socialarbetare (2010, s. 3), där 

socialarbetarna i denna studie härleds till biståndshandläggare som är yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen i Stockholms Stad. Gräsrotsbyråkrater arbetar med människor och behöver 

samtidigt anpassa sig till lagar, riktlinjer och resurser som är bestämda och etablerade av 

regeringen (Lipsky 2010, s. 3), vilket exemplifieras i biståndshandläggarens yrkesroll. Detta 

gör att det blir intressant att analysera vidare utifrån aspekten om handlingsutrymme, vilket 

innebär att gräsrotsbyråkrater hamnar i konflikt mellan resurser och insatser från 

regeringssidan och medborgarnas krav på hjälp i form av resurser och stöd. 

Handlingsutrymmet formar således gräsrotsbyråkratens yrkesroll (Lipsky 2010, s. 4). Att 

utifrån begrepp om handlingsutrymme då kunna föra en diskussion om hur 

biståndshandläggarnas arbete styrs blir således relevant för att se vad det finns för möjlighet 

till stöd och hjälp för äldre som lider av psykisk ohälsa. Fortsatt utifrån en organisatorisk 

utgångspunkt blir begrepp som normaliseringsprincip samtidigt betydelsefullt, då 

utformningen av de insatser som kan ge hjälp och stöd till äldre som lider av psykisk ohälsa 

och fortledes vilka behov som finns kan påverkas av den professionella bilden. Fortledes kan 

man då diskutera och nyansera hur en bristande normaliseringsprincip inom äldreomsorgen 

påverkar äldreomsorgens utformning och således hur gräsrotsbyråkratin formas och i sin tur 

hur handlingsutrymmet påverkas.  

 

5.0 Metod 

5.1 Val av forskningsämne 

Intresset för att studera äldres psykiska hälsa utifrån biståndshandläggares erfarenheter och 

upplevelser har sin grund i flera aspekter. Den första anledningen är egna erfarenheter. Vi 

båda har arbetat inom det sociala arbetet men med olika målgrupper, där vi utifrån våra 

gemensamma och samtidigt olika upplevelser kunde urskilja varierande fokus på psykisk 

ohälsa. Detta intresse förstärktes och aktualiserades ytterligare under årets politiska 

valrörelse, där den bristande äldreomsorgen påpekades vid ett flertal upprepade tillfällen. För 

att få en förståelse för ämnets omfång i dagsläget gjordes en granskning på flertal källor 

såsom dagstidningar, hemsidor och rapporter på internet. Denna granskning resulterade i en 
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sammanfattning om äldres psykiska ohälsa och att de behov som föreligger är ett försummat 

forskningsområde, såväl som att ökad kunskap inom ramen för socialt arbete behövs 

(Socialstyrelsen 2013, s. 33). Detta utgjorde således grunden till valet av forskningsämne och 

syfte samt valet av tillvägagångssätt. Vi ansåg att kvalitativ metod lämpade sig för att kunna 

besvara våra frågeställningar eftersom att kvalitativa studier passar när mönster eftersöks 

kring hur människor exempelvis reflektera gällande komplexa ämnen (Trost 2010, s. 32). 

5.2 Initial arbetsprocess 

För att kunna formulera och begränsa problematiken ytterligare bearbetades ämnet vidare. 

Med ambitionen om att kunna urskilja och definiera problematiken gjordes flertalet sökningar 

på internet samt i litteratur kring tidigare forskning, både på den nationella och internationella 

arenan. Genom detta skapades en överblick av forskning och kunskap som redan fanns kring 

ämnet (Trost 2014, s. 30–32). De nyckelord som användes vid sökningen var primärt: 

“psykisk ohälsa”, “äldre”, “äldres psykiska hälsa”, “ensamhet”, “biståndshandläggning”, 

“handlingsutrymme”, “äldreomsorg”, “social worker”, “mental illness”, “elderly” och 

“municipal elderly care”. För att få en uppfattning om vilka artiklar och böcker som var 

lämpliga var vi både nyfikna och kritiska, som enligt Trost tillhör ett vetenskapligt arbete när 

man bearbetar tidigare litteratur (Trost 2014, s. 33). Schött, Hållsten, Moberg och Strand 

beskriver att ett bra sätt att närma sig vetenskapliga texter är att läsa sammanfattningarna på 

texterna samt att läsa dem för att få en överblick, sedan granska litteraturlistan och slutligen 

skriva en egen sammanfattning innan texten läses grundligt (Schött, Hållsten, Moberg & 

Strand 2015, s. 61). Under denna del av arbetsprocessen följdes deras råd. Vi läste igenom 

sammanfattningar för att få uppfattning om vilken litteratur som var relevant och arbetade 

vidare med de texter som tillförde kunskap om ämnet. Efter den grundliga läsningen av den 

tidigare forskningen sammanfattades texterna i olika teman, vilket sedan la grunden till det 

tidigare forskningsavsnittet i studien. Detta resulterade, som nämnts ovan, i valet av att göra 

en intervjustudie med biståndshandläggare i grupp och enskild form samt en kvalitativ 

textanalys. Vi kommer att redogöra ytterligare för detta längre fram i metodavsnittet.  

 

Enligt Trost ska vetenskapliga studier ha en teoretisk ansats då det bidrar till att materialet 

kan bearbetas med ett specifikt perspektiv (Trost 2014, s. 21). Under studien har den 

teoretiska ansatsen bearbetats under arbetets gång. Genom tidigare forskning ökade vår 

kunskap om ämnet som bidrog till en första teoretisk inramning. Efter datainsamlingen valde 
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vi dock slutligen att använda begreppen; gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt 

normaliseringsprincipen som teoretisk ansats. Genom att använda dessa begrepp ansåg vi att 

datamaterialet kunde bearbetas och analyseras på ett nyanserat sätt som bidrog till en 

förståelse för det biståndshandläggarna uttryckte samt att begreppen gav oss det specifika 

perspektivet som Trost menar att en vetenskaplig studie bör ha (Trost 2014, s, 21). 

5.3 Utformning av intervjuguide 

Vi valde att upprätta en intervjuguide, vilket grundade sig i att Jacobsen beskriver att det kan 

vara svårt att hålla sig till rätt tema under intervjuer. En intervjuguide hjälper således 

intervjuledaren att styra tillbaka samtalet till rätt ämne (Jacobsen 2012, s.101). Den tidigare 

forskningen och vår egna förförståelse utgjorde sedan grunden för vår intervjuguide. 

Forskning som redogjorde för utbredningen och komplexiteten av äldres psykiska ohälsa 

kategoriserades i intervjuguidens första tema: biståndshandläggningen i relation till äldres 

psykiska ohälsa. Denna kategori innehöll frågor om biståndshandläggares erfarenhet av 

äldres psykiska hälsa, hur psykisk ohälsa tar sig i uttryck och hur det uppmärksammas samt 

biståndshandläggarnas upplevelser av att kunna tillgodose behoven bland de äldre som lider 

av psykisk ohälsa.  

 

I relation till äldres behov av stöd och hjälp redovisade forskningen samtidigt komplexiteten 

av biståndshandläggares arbete där behov hos den enskilde ställs mot organisatoriska resurser 

och standardiserade riktlinjer, där biståndshandläggare saknar kunskap på hur psykisk ohälsa 

ska bemötas och vad som ska betraktas som “normalt” respektive “onormalt” åldrande. Detta 

föranledde intervjuguidens andra kategori som lyder: känslan av handlingsutrymme och 

tryggheten i kompetens i arbetet med äldres psykiska hälsa. Denna kategori innehöll frågor 

om biståndshandläggarnas upplevelser av påverkan gällande lagar och politiska ramverk, 

vilken kunskap biståndshandläggarna anser sig behöva i arbete med äldre som lider av 

psykisk ohälsa och deras erfarenhet av handlingsutrymme i sin yrkesroll.  

 

Forskning framhöll samtidigt betydelsen av ett socialt sammanhang och gemenskap vid 

psykisk ohälsa men där vår tidigare förförståelse uppfattade liknande insatser som en 

resursbrist i dagens äldreomsorg. Detta föranledde intervjuguidens tredje kategori som 

anspelade på ett visionärt tänkande för biståndshandläggarna och löd enligt följande: 

framtidsperspektiv. Frågorna i denna kategori åsyftade, inte föga förvånande, hur 
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biståndshandläggarna själva hade önskat att forma arbetet med äldre som lider av psykisk 

ohälsa och om de önskar framhålla några insatser som de anser skulle kunna gynna 

målgruppen. 

 

Intervjuguiden för de enskilda intervjuerna utvecklades och nyanserades sedan något 

ytterligare för att anpassas till intervjuns format, men däremot med samma grund. För 

fullständig intervjuguide av både enskild-och fokusgruppsintervju se bilaga 2. 

Intervjufrågorna valdes att formuleras, enligt Trosts rekommendation, som öppna frågor, det 

vill säga utan svarsalternativ (Trost 2010, s. 42). Frågorna formulerades även primärt som 

hur-frågor då studien strävar efter att förstå biståndshandläggarnas erfarenheter och känslor 

(Trost 2010, s. 53). Respondenterna fick även tillgång till temana innan.  

5.4 Urval  

Valet att undersöka biståndshandläggares upplevelser och erfarenheter grundar sig i det 

faktum att biståndshandläggarna arbetar inom socialtjänsten med uppgiften att utreda, 

bedöma och besluta om vilket bistånd den äldre som enskild kan få, vilket således innebär att 

det är de som avgör insatsen den äldre får i praktiken (Jönson & Harnett 2015, s. 218). Det 

blir därför särskilt intressant att undersöka då biståndshandläggare, som endast träffar den 

enskilde en gång per år om inget oförutsett sker, till skillnad från omvårdnadspersonal som 

möter den äldre i betydligt större utsträckning, är de som beslutar om utförandet av insatser. 

 

Studien utgår från två stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad och deras respektive 

äldreomsorgsenhet, vilket även har lett till urvalet av respondenterna. Studien baseras på ett 

informationsurval och därefter en form av snöbollsurval. Informationsurval innebär att 

respondenterna tillfrågas då de anses ha kunskap och information om forskningsämnet samt 

att de har en vilja att samtala om ämnet (Jacobsen 2012, s. 129). Informationsurvalet 

grundade sig i att det fanns en utgångspunkt på en av våra arbetsplatser där de ansåg sig vara 

intresserade av ämnet. Jacobsen belyser att valet att genomföra en studie på sin arbetsplats 

både är på gott och ont. Författaren menar att en fördel är att det finns en större öppenhet och 

ärlighet mot en “insider” samt att det kan vara enklare att samla information då man redan har 

kunskap om organisationen (Jacobsen 2012, s. 22). Jacobsen menar samtidigt att nackdelarna 

kan handla om att den “egna personen” istället kan ha utvecklat en partiskhet och en slags 

blindhet på vad som försiggår i organisationen, såväl som att en kritisk distans kan vara svår 
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att hålla särskilt med tanke på att det kan finnas en rädsla för konsekvenser (Jacobsen 2013, s. 

23). Vi övervägde fördelarna och nackdelarna mot varandra och kom i denna studie fram till 

att det goda övervägde det onda. Det har däremot varit viktigt för oss att ha en medvetenhet 

om denna problematik vilket har gjort att vi tillsammans har arbetat med uppsatsens alla delar 

där således flera perspektiv implementeras. Det har således varit otroligt betydelsefullt att 

göra uppsatsen i par. Vidare rekommenderades vi av en biståndshandläggare på den första 

enheten till en annan enhet och fick genom det kontaktuppgifter till chefen. Detta resulterar i 

en form av snöbollsurval då det innebär att respondenter föreslår andra som kan vara 

intresserade om ämnet (Jacobsen 2012, s. 131). 

 

På båda enheterna har cheferna mejlat biståndshandläggarna och frågat om intresse att delta i 

studien, vilket innebär att alla respondenter har frivilligt deltagit i intervjuerna. Sammanlagt 

intervjuades elva biståndshandläggare. På samtliga enheter identifierade sig respondenterna 

som kvinnor i åldrar mellan tjugotre och sextioett år och hade arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats mellan sju månader upp till tjugo år. Tio av elva handläggare hade en 

socionomutbildning, och den elfte var examinerad beteendevetare. Flertal av respondenterna 

har lång erfarenhet inom biståndshandläggning och liknande arbeten såsom kurator, 

boendestöd och försörjningsstöd, medan några var relativt nya inom yrket. 

5.5 Insamling av empiri  

För att uppnå syftet samt svara på frågeställningarna har datainsamlingsmetoden bestått av 

två fokusgruppsintervjuer, fyra enskilda intervjuer samt dokumentgranskning i formb av en 

kvalitativ textanalys.  

5.5.1 Enskild- och fokusgruppsintervju  

Fokusgruppsintervju består av att flera respondenter deltar i en intervju samtidigt. I 

intervjuformen är det inte endast intervjuledaren som ställer frågor, utan respondenterna ges 

möjlighet att fråga och svara varandra. Gruppintervjuer lämpar sig när ett specifikt tema ska 

diskuteras och man vill öppna upp för reflektion bland deltagarna (Jacobsen 2012, s. 99). Vi 

valde intervjuformen då vi eftersökte en reflektion kring problematiken. I samtliga 

fokusgruppsintervjuer var de fem biståndshandläggare som deltog, vilket Trost menar är det 

antal som är lämpligt då det tillåter intervjuledaren att hålla ordning på alla deltagare (Trost 

2010, s. 45). Intervjuerna pågick mellan trettio till sextio minuter och spelades in för att 

bevara detaljer och enklare ta del av vem som sa vad i efterhand. 
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För att nyansera och få en inblick i hur biståndshandläggare samtalar om ämnet i enrum, samt 

efter rekommendation av vår handledare, valde vi också att utföra fyra enskilda intervjuer. 

Individuella intervjuer öppnar upp för att tydligare ta del av respondentens åsikter, utan att 

hen behöver ta hänsyn till andra individer (Jacobsen 2012, s. 98–99). De enskilda 

intervjuerna skedde på samma enhet och respondenterna fick själva anmäla sitt intresse att 

delta. Tre av fyra respondenter deltog likaså på fokusgruppsintervjun, och en deltog endast på 

en enskild. Att flertalet av respondenterna deltog på båda intervjuformerna gav oss möjlighet 

att få en djupare förståelse av deras erfarenheter och upplevelser, vilket vi menar bidrog till 

en mer nyanserad bild av den enskildes upplevelse såväl som att det gav utökad möjlighet till 

samtal och diskussion i fokusgruppen. Intervjuerna var cirka tjugo minuter långa och 

spelades likaså in. 

5.5.2 Dokumentgranskning 

Vi valde att göra en dokumentgranskning i form av en kvalitativ textanalys på dokumentet 

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg: handläggning av bistånd 

enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre som är aktuell i Stockholms 

Stad (Stockholms Stad 2017). Texten ansågs ge en lämplig inblick i de formella riktlinjerna 

och genom det en förståelse hur handläggningsprocessen beskrivs för biståndshandläggare på 

papper. Genom att utföra en dokumentgranskning gavs möjligheten till att nyansera analysen 

och diskussionen, då det utgjorde kunskap om vilka biståndsinsatser som erbjuds äldre med 

psykisk ohälsa och dess förmedling till biståndshandläggaren.  

5.6 Analysmetod av empirin 

5.6.1 Analysmetod av intervjuer  

Ljudinspelningen från både de enskilda- och gruppintervjuerna transkriberades och med 

hänsyn till respondenterna har vi valt att ta bort överflödiga ord i citaten vid 

empiripresentationen. Vi menar att man genom att ta bort talspråk, som exempelvis liksom, 

eh, ju, skapas en tydligare och seriösare skildring om vad respondenten har sagt och därmed 

ges en rättvis presentation av innehållet. 

 

Fejes och Thornberg belyser att en utmaning med att analysera kvalitativt är att finna relevant 

information ur en massiv mängd material. De menar att analysen huvudsakligen innebär att 
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finna mönster i materialet (Fejes & Thornberg 2015, s. 35). För att analysera datamaterialet 

har vi tematiserat empirin utefter tre teman; möjligheter & begränsningar inom ramen för 

formella riktlinjer, normaliseringen av psykisk ohälsa och dess betydelse samt utformning av 

bistånd inom formella ramar. Rennstam och Wästerfors beskriver att det råder ett 

kaosproblem i kvalitativt material, vilket innebär att det inte finns någon tydlig ordning i 

datamaterialet. Lösningen på problemet är att sortera innehållet genom att granska det 

(Rennstam & Wästerfors 2015, s. 69). Efter tematiseringen har vi därför arbetat med att 

sortera materialet genom att koda det under temana. I Rennstam och Wästerfors termer har vi 

umgåtts med materialet, då vi har bearbetat det genom att läsa det transkriberade materialet 

flertal gånger, hitta mönster och därefter kodat (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 80). Ett 

annat problem vi har fått arbeta med är att reducera mängden datamaterial. Detta kallar 

Rennstam och Wästerfors representationsproblemet, vilket belyser problematiken i att man 

inte kan använda sig av allt material som insamlats (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 103). Vi 

har därför fått arbeta parallellt med att sortera och reducera materialet. Samtidigt som vi har 

kodat har vi reducerat materialet genom att exempelvis välja ut citat som representerar och 

sammanfattar innehållet korrekt. 

5.6.2 Analysmetod av dokument  

Dokumentgranskningen har skett genom en kvalitativ textanalys, som Widén menar kan 

göras på tre dimensioner. Analysen har skett på tredje dimensionen som syftar till att 

undersöka en text till ett större sammanhang, exempelvis att genom analysen få en större 

förståelse för ett samhällsfenomen (Widén 2015, s. 179–180). Vi har även här fått arbeta med 

att reducera materialet till det som var relevant för studien. Vi har sedan sorterat texten 

genom att arbeta utefter samma teman och koder som i analysarbetet med intervjumaterialet.  

5.7 Möjligheter och begränsningar med valda metoder 

Jacobsen beskriver att man vid fokusgruppsintervjuer samtalar kring teman där deltagarna får 

möjlighet att diskutera, reflektera samt ställa frågor till varandra (Jacobsen 2012, s.99). Vi 

anser att metoden var lämplig då vi har en utforskande frågeställning, vilket enligt Jacobsen 

innebär att frågeställningen avser att bidra till en större förståelse för ett fenomen som det 

finns begränsad kunskap om (Jacobsen 2012, s. 48). Jacobsen belyser likaså att 

gruppintervjuer bidrar till att en ökad tankeprocess bland deltagarna då de kan ha skilda 

erfarenheter om temat som diskuteras (Jacobsen 2012, s. 98–99). Vi ville frambringa en 
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diskussion där deltagarna reflekterade och utbytte perspektiv på problemet, vilket vi menar 

att man bättre får möjlighet till vid en fokusgruppsintervju än vid individuella intervjuer.  

 

Samtidigt har gruppintervjuer såväl nackdelar som fördelar, där nackdelar är att det kan vara 

problematiskt att hålla intervjun inne på rätt tema, vilket vi valde att motverka genom att ha 

en intervjuguide. En annan problematik med metoden är att låta alla komma till tals i en 

gruppkonstellation (Jacobsen 2012, s.99–100). Som tidigare nämnt betonar Trost att fem 

deltagare i intervjun är ett bra antal (Trost 2010, s. 45), vilket vi menar bidrog till en 

minskning av problematiken att låta alla komma till tals. Antalet gav oss som intervjuledare 

möjlighet att fokusera på alla deltagarna samt utrymme till deltagarna att uttrycka sina 

reflektioner och tankar. Vi ansåg också att det var så pass många deltagare att diskussionen 

flöt bra, men samtidigt tillräckligt liten grupp för att skapa en trygg stämning och genom det 

minska risken för att en problematisk gruppdynamik skulle uppstå. För att ytterligare 

säkerställa att enskilda åsikter blev hörda samt för att nyansera med mer djupgående 

reflektion kring temana valde vi som tidigare nämnt att göra enskilda intervjuer. Trost menar 

att individuella intervjuer bidrar till en förståelse för individens föreställning om ämnet och 

dess erfarenhet. Han belyser likaså att gruppintervjuer kan tendera att bli homogena i 

tyckande på grund av gruppdynamik (Trost 2010, s. 43–46), vilket vi menar individuella 

intervjuer motverkar genom att öppna upp för den enskilde handläggarens åsikter. 

 

Eftersom att den teoretiska ansatsen berör hur gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme finner 

sig i relation till exempelvis riktlinjer menar vi att dokumentgranskningen bidrog till en ökad 

förståelse för vilka insatser som finns samt hur dessa förmedlas till biståndshandläggarna. 

Genom att använda en kvalitativ textanalys på tredje dimensionen kunde vi bearbeta 

dokumenten med liknande tillvägagångssätt som intervjuerna, vilket vi upplevde väsentligt 

för att skapa en röd tråd genom studien. Det gav också möjlighet till att förstå texten i ett 

större sammanhang, vilket i detta fall var nödvändigt då vi ville förstå texten i relation till 

datamaterialet från intervjuerna såväl som till samhällskontexten. 

5.8 Etiskt förhållningssätt 

5.8.1 Medvetenhet 

Att utföra en kvalitativ intervjustudie är inte problemfritt och vi har arbetat aktivt och 

noggrant med att ha ett gott etiskt förhållningssätt genom att exempelvis efterfölja 
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Vetenskapsrådets riktlinjer kring god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). Trost beskriver 

också att etik inom forskning innebär krav på forskarens uppförande såsom bemötande och 

respekt mot människor samt hur man arbetar med intressekonflikter i kunskapen som 

framkommer i relation till tillvägagångssättet. Till sist menar Trost också att det handlar om 

hur forskaren ställer etiska krav gentemot sitt egenintresse (Trost 2014, s. 34). Vi har haft en 

ständig reflektion under uppsatsförfattandet där vi har berört frågor som; Hur påverkas 

deltagarna i studien? Hur hanteras materialet? Bidrar forskningen till något gott? Berör 

studien känslig information? Respondenterna fick likaså möjlighet till att reflektera och 

berätta om sina upplevelser i en konstellation där dessa erfarenheter samt tankar fick utbytas 

med varandra. Detta bidrog enligt respondenterna till en diskussion kring ämnet som tillförde 

kunskap till biståndshandläggarna, vilket innebär att det gynnade mer än studiens 

egenintresse.  

5.8.2 General Data Protection Regulation (GDPR) 

Eftersom att studien är en kvalitativ intervjustudie blir det aktuellt hur respondenter blir 

bemötta samt hanteringen av deras personuppgifter. Deltagarna har, som tidigare nämnt, 

frivilligt fått välja att delta. Det har således inte funnits krav från oss som uppsatsförfattare. 

Vetenskapsrådet betonar att deltagare i en studie ska få tillgång till information och ge sitt 

samtycke innan genomförandet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Trost redogör flertal krav på 

vilken information respondenterna ska få ta del av innan intervjun för att det ska vara etiskt 

korrekt. Dessa är exempelvis vem och varför studien genomförs, namnet och syftet med 

studien, hur urvalet har gått till, den praktiska innebörden av att delta och hur datamaterialet 

hanteras och skyddas. Denna information tillkännagavs innan intervjuernas start genom ett 

informations- och samtyckesbrev (se bilaga 3), urvalet av respondenter kommunicerades 

muntligt. Likaså förmedlades information om att datamaterialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte. I informationen framgick det även att intervjuerna spelades in samt att 

samtycket inte innebar ett kontrakt, utan att samtycket gäller tillsvidare och att deltagarna har 

rätt att återkalla det. Det sistnämnda beskriver också Trost som ett krav (Trost 2014, s. 37). 

 

Vi har likaså reflekterat kring Vetenskapsrådets fyra begrepp som de menar är aktuella vid 

hantering av forskningsmaterial. Det två första begreppen är sekretess och tystnadsplikt. Det 

förstnämnda är lagstyrt och inkluderar därefter tystnadsplikt. Detta omfattar dock inte 

studien, utan vi har istället reflekterat och betonat tredje och fjärde begreppen: anonymitet 

och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). I studien är respondenterna anonyma, 
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således avidentifierade, och har fingerade namn i det transkriberade materialet. Det finns 

dock information och citat som skulle kunna härleda till en bristande anonymitet och 

därigenom ett avslöjande om all specifik information som respondenten har delat. För att 

säkerställa respondenternas integritet och anonymitet har vi därför, i dessa fall, även valt att 

ta bort det fingerade namnet i empirin. En annan aspekt som även innebar ett etiskt dilemma, 

är att studien innehöll fokusgruppsintervjuer. Detta resulterade i att anonymitet utåt och från 

oss som uppsatsförfattare endast kunde säkerställas eftersom att deltagarna i de olika 

fokusgrupperna såg vilka övriga respondenter som deltog och kunde samtidigt ta del av vad 

som sades. Respondenterna informerades och uppmärksammades om denna problematik 

innan intervjuernas start och fick då reflektera över valet att delta.  

             

Begreppet konfidentialitet innebär att vi som uppsatsförfattare har en förpliktelse att inte 

sprida uppgifter och genom det låter obehöriga ta del av materialet (Vetenskapsrådet 2017, s. 

40). För att ha god forskningsetik och efterfölja detta har vi hanterat personuppgifterna i 

enlighet med Europeiska Unionens (EU) dataskyddsförordning General Data Protection 

Regulation (GDPR). Dokument med personuppgifter har förvarats på en säker plats. I 

samband med informations- och samtyckesbrevets insamling fick respondenterna skriva i 

bakgrundsinformation såsom ålder, kön (frivilligt) och arbetserfarenhet. Detta insamlades för 

att ge en kontext till vilka som intervjuades. Denna information behandlas tillsammans och 

med samma säkerhet som de andra personuppgifterna. 

5.8.3 Tillförlitlighet 

Reliabilitets-och validitetsbegreppen är framför allt kända inom den kvantitativa forskningen 

och blir på grund av dess kontext svåra att hävda i en kvalitativ studie (Trost 2010, s. 132–

133). Ett begrepp som anses vara mer anpassat till det kvalitativa forskningsfältet är 

tillförlitlighet, där två kriterier för detta är trovärdighet och överförbarhet (Bryman 2011, s. 

54). Således kommer dessa begrepp användas i denna diskussion.  

 

Bryman beskriver att trovärdighet i en studie bygger på att forskningen är utförd korrekt samt 

att det som presenteras i resultatet stämmer överens med det som faktiskt sagts av 

respondenterna (Bryman 2011, 354–355). För att få ett trovärdigt resultat valde vi att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera dem. Detta bidrog till att vi kunde återgå till det som 

exakt sades under intervjuerna. Alla respondenter blev likaså tillfrågade om de ville få 

tillgång till studien i efterhand. Dock kan vi inte hävda att det skulle bli exakt samma resultat 
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om vi eller någon annan genomfört intervjuerna igen. Detta eftersom att människor är 

dynamiska och information samt kunskap är under en konstant förändringsprocess, vilket 

resulterar i att svaren på frågorna därför är föränderliga. Vi kan endast säkerställa att det 

datamaterial som presenteras i resultatavsnittet inte har förvrängts eller modifierats, vilket 

bidrar till en ökad trovärdighet. 

 

Då vi inte varit ute efter att konstatera en omfattning och frekvens på forskningsproblemet, 

utan eftersökt erfarenheter för att öka förståelsen kring problematiken, menar vi att det inte är 

ett problem att studien inte är statistik generaliserbar som man exempelvis eftersöker i 

kvantitativ forskning (Trost 2010, s. 34). Vi har emellertid haft ambitionen att finna mönster 

och teman som i sin tur ger en förståelse och som således också är betydelsefulla för 

kunskapen i framtiden kring ämnet. Istället har en överförbarhet eftersträvats som innebär att 

resultatet beskrivs på ett så pass djupgående och tydligt sätt att läsaren själv får avgöra om 

resultatet är överförbart på en annan kontext (Bryman 2011, s. 355). Studien har därför 

strävat efter att på ett pålitligt sätt undersöka problematiken samt att endast söka relevant och 

adekvat information som sedan presenteras tydligt. Det finns likaså en strävan i att vara 

öppen och ärlig genom att ha ett tydligt och transparent metodavsnitt. 

 

6.0 Resultat och Analys 

6.1 Formella riktlinjer för handläggningsprocessen  

Nedan redogörs granskningen av dokumentet Riktlinjer för handläggning inom 

socialtjänstens äldreomsorg: handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till 

personer 65 år och äldre. Avsnittet skildrar vilka insatser som kan erbjudas äldre med 

psykisk ohälsa samt vilket handlingsutrymme biståndshandläggarnas kan menas få av 

riktlinjerna. 

 

En intressant aspekt som framkommit är att psykisk ohälsa endast omnämns två gånger i 

dokumentet. Det benämns som ett synnerligt skäl till anställning av anhöriga samt som ett 

behovsskäl till att den enskilde kan beviljas vård- och omsorgsboende (Stockholms Stad 

2017, s. 15; Stockholms Stad 2017, s. 37). Genom detta går det att urskilja att det inte 

förekommer några specifika insatser för psykisk ohälsa, men att det föreligger som en 
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anledning till vård- och omsorgsboende samt att isolering särskilt ska beaktas i utredningen 

om insatsen gällande särskild boendeform (Stockholms Stad 2017, s. 37). Eftersom att 

dokumentet endast menar att den enskilde har rätt till skälig levnadsnivå (Stockholms stad 

2017, s. 6) går det likaså att urskilja en avsaknad av normaliseringsprincipen. 

 

I dokumentet beskrivs hemtjänst som ett individuellt behovsprövat bistånd som kan beviljas 

även vid en psykisk funktionsnedsättning om den enskildes behov inte kan tillgodoses på 

annat sätt (Stockholms stad 2017, s.14), vilket kan menas bredda biståndshandläggarens 

tolkningsutrymme och därmed handlingsutrymme gällande insatsen. En definition vad 

psykisk funktionsnedsättning är förekommer inte i dokumentet, vilket ger 

biståndshandläggarna möjlighet att tolka och argumentera för vad som menas med begreppet. 

Biståndshandläggarna får således en möjlighet att hävda att den enskilde äldre med psykisk 

ohälsa har rätt till diverse insatser, men med det medföljer samtidigt ett ansvar och kräver ett 

intresse samt en vilja att argumentera från handläggarens sida. Utifrån detta blir det således 

intressant att lyfta innebörden av gräsrotsbyråkrati och hur handläggarens arbete kan förstås. 

Som Lipsky beskriver är gräsrotsbyråkraterna de som jobbar i direkt kontakt med medborgare 

och utifrån sitt handlingsutrymme bestämmer över vilka insatser som ska ges (Lipsky 2010, 

s. 3).  

  

En intressant aspekt är att biståndshandläggarna, enligt dokumentet, inte ska precisera 

detaljer kring hemtjänstinsatserna eller vid vård- och omsorgsboenden. Den uppgiften lämnas 

istället till utföraren. I vidare granskning framgår det att den sociala formen av 

hemtjänstinsatser innebär sällskap vid måltid, utevistelse för att bryta social isolering, 

ledsagning till sociala aktiviteter och omvårdnadsinsatser för specifikt psykosocialt stöd. Det 

framgår inte vad omvårdnadsinsatser för psykosocialt stöd innebär, utan ges endast exempel 

på stöd som kan tolkas vara av praktisk form, såsom äta, av- och påklädning, sköta hygien 

och förflyttning (Stockholms stad 2017, s. 21–22). 

 

Boendestöd är också en insats som skulle kunna motiveras att användas när den enskilde har 

psykisk ohälsa. Riktlinjerna menar att det delvis är en social insats som ska bidra till en 

motivation att klara av vardagen. Det beskrivs att insatsen främst riktas mot socialpsykiatrins 

målgrupp, men att äldre också kan erhålla insatsen om behovet föreligger (Stockholms stad 

2017, s. 27). Insatsen dagverksamhet är en annan insats som ges, enligt riktlinjerna, för att 

exempelvis förebygga social isolering och kan erbjudas till äldre som regelbundet har behov 
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av gemenskap och social aktivering på grund av sjukdom och eller funktionsnedsättning 

(Stockholms stad 2017, s. 23). Det beskrivs att dagverksamhet med social inriktning endast 

beviljas om behovet inte kan tillgodoses via träffpunkter och mötesplatser. Den äldre ska 

således ha behov av individuellt stöd under vistelsen eller inte kunna ta sig till och från 

träffpunkten eller mötesplatsen för att beviljas insatsen (Stockholms stad 2017, s. 24). Kring 

denna insats är handlingsutrymmet begränsat då det beskrivs tydliga kriterium som ska 

”uppfyllas” för att bevilja insatsen. Samtidigt är det en av få insatser som skulle kunna 

argumenteras som ett bra stöd när den enskilde har psykisk ohälsa då den erbjuder social 

gemenskap och aktivering. 

 

Således går det att konstatera att dokumentet i sin enkelhet menar att ge handlingsutrymme åt 

biståndshandläggningen, eftersom att dokumentet beskriver riktlinjer och inte lagar som 

exakt ska efterföljas. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater har tolkningsföreträde (Lipsky 

2010, s. 59–60), vilket ambitionsnivån i dokumentet tenderar att visa på. Det som beskrivs i 

riktlinjerna om vilka kriterier som finns för att kunna bifalla diverse insatser borde ge 

biståndshandläggarna möjligheten att tolka vilka behov som finns samt vilka insatser som ska 

beviljas för att kunna uppnå skälig levnadsnivå. Detta borde i sin tur ge biståndshandläggarna 

möjligheten att argumentera och föra en diskussion om vad skälig levnadsnivå ska omfatta. 

Denna aspekt är dock inte helt oproblematisk och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati tenderar 

att vara någorlunda förenklat, eftersom att biståndshandläggarnas arbete idag styrs av många 

fler aspekter, framför allt med aspekten om handlingsutrymmet. Utifrån detta ger Agger och 

Damgaards vidareutveckling av gräsrotsbyråkratin istället en möjlighet att förstå denna 

komplexa yrkesroll i form av termerna academic generalist eller specialist. Academic 

generalist arbetar i högre grad med organisatoriska intressen i fokus medan academic 

specialist har den enskildes intresse i åtanke och arbetar för att det ska belysas även om 

organisatoriska riktlinjer behöver tillförsäkras (Agger & Damgaard 2010, s. 97–98). Utifrån 

dokumentet ges biståndshandläggarna möjligheten att i sin yrkesroll verka som academic 

specialists. 

6.2 Möjligheter och begränsningar inom ramen för formella riktlinjer 

Detta avsnitt skildras biståndshandläggarnas beskrivningar om sitt handlingsutrymme samt 

hur det kan påverkas av delegation och ledning. I detta avsnitt redogörs också för hur ett 

begränsat handlingsutrymme kan påverka yrkesrollen, hur ansökningar bedöms och hur 
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äldres behov kan tillgodoses. Skildringarna analyseras sedan utifrån begreppen 

gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. 

 

När handläggarna fick frågan om förutsättningar och begränsningar i deras arbete med äldres 

psykiska ohälsa tog diskussionerna olika form utifrån erfarenheter av handlingsutrymme på 

enheterna. Inställningen och förtroendet mot ledningen på arbetsplatsen upplevdes likaså 

skilja sig åt. En aspekt att belysa kring biståndshandläggarnas upplevelser av sitt 

handlingsutrymme härleds till beslutsfattande och delegation, vilket innebär bestämmelser 

om vilka beslut som biståndshandläggarna får ta. På båda enheter så är biståndshandläggarnas 

möjlighet till eget beslutsfattande begränsat och biståndsansökningar behöver i många fall 

presenteras på en så kallad ärendegenomgång till beslutfattarna, vilket är ledningen. 

 

Lina beskriver, under gruppintervjun på enhet 1, ett förtroende gentemot att ledningen arbetar 

för klienterna när det berör avsaknaden av resurser för att bevilja ansökningar om bistånd till 

äldre. Hon skildrar också att de kan diskutera skilda ärenden med kollegor och chefer när det 

behövs. På enhet 2 beskrivs en annan upplevelse när det kommer till att möta ledningen i 

ärendegenomgång:  

 

“Och i nästa stund ”kom in på ärendegenomgång, nu ska vi gå igenom vad du har för 

ansökan. Nej men så kan vi nog inte bevilja, utan vi gör såhär och såhär och såhär”. 

Visserligen är det också att i rollen som handläggare så ska allting prövas, det är inte något 

fel men samtidigt så blir det lite så att man laborerar med varenda människa. ”Ja men vi 

testar det här istället”, och det kan också ge ödesdigra konsekvenser” - Maxime 

 

På enhet 2 beskriver handläggarna att de har ett minimalt och icke existerande 

handlingsutrymme. Leonie beskriver att hon känner sig som en springpojke gentemot 

ledningen och vidare skildrar Sofia sitt handlingsutrymme enligt följande: 

 

“Det är väldigt fyrkantigt.” - Sofia 

 

På enhet 1 reflekterar inte handläggarna i dessa termer. De uttrycker en avsaknad i resurser 

och en frustration när exempelvis vården inte fungerar korrekt, men har samtidigt en 

hoppfullhet i att deras handlingsutrymme är så pass stort att de har kontroll över sina insatser 

och att äldres behov därmed tillgodoses inom ramen för skälig levnadsnivå. Anna uttrycker: 
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“(...) Min upplevelse av det är ändå att vi försöker lösa alla ärenden som kommer, att vi ofta 

löser dem bra, men att det kräver mycket mer arbete från våran sida och mera samordning 

med folk runt omkring oss.” - Anna 

 

Även om biståndshandläggarna på enhet 2 reflekterar över att sitt handlingsutrymme är litet, 

skildrar de, precis som Anna i ovanstående citat, att de har möjlighet att kämpa för den 

enskilde och att de kan påverka beslut. Utifrån ovanstående uttryck går biståndshandläggarna 

att förstå som begreppet academic specialists, vilket avser gräsrotsbyråkrater som behöver 

arbeta utefter formella riktlinjer och den enskildes behov. Academic specialist främsta 

kännetecken är deras strävan efter att göra den enskildes röst hörd (Agger & Damgaard 2018, 

s. 97–98), vilket blir tydligt när biståndshandläggarna i sin yrkesroll förhåller sig till riktlinjer 

men samtidigt kämpar för den enskildes behov. Maxime lyfter att handläggaren måste ha en 

enorm styrka då man som ensam handläggare kan känna sig i underläge när ansökningar ska 

dras för cheferna. Detta, menar Sanna, är något som sätter press på handläggarna: 

 

“Ja men såhär, ångesten över att om jag inte får fram allt som jag har upplevt under den här 

vårdplaneringen som jag gjorde igår eftermiddag och nu är det morgon. Om jag inte får fram 

allting som är relevant, och som jag tycker är det som ska bedömas så kommer det bli ett 

avslag. Så allting hänger på hur jag presenterar det och om jag får med allting. Och det här 

handlar om ett av de största besluten i den här enskildes personens liv.” - Sanna 

 

Vid upprepade tillfällen beskriver biståndshandläggarna att äldres enskilda behov ställs i 

relation till ekonomiska resurser, vilket också går att urskilja i tidigare forskning (Andersson 

2004, s. 283). Leonie beskriver i sin enskilda intervju att allt är en fråga om pengar på frågan 

om hon har något tillvägagångssätt att hantera resursbrister genom sitt handlingsutrymme. En 

av biståndshandläggarna skildrar i ett exempel där hon blivit begränsad i sitt 

handlingsutrymme: 

 

“Jag har varit med om en jättetragedi, det är jättemånga år sedan, men då fanns ändå social 

dagverksamhet, men i det här fallet var det en person som var mycket labil och hade 

diagnoser och suicidtankar och ville absolut flytta där hon kunde träffa folk, och då bo på 

servicehus. För då kunde man gå ner själv tyckte personen, och röja höll jag på säga (skratt), 

men träffa andra och äta och allt sånt där. Dottern var med och vi erbjöd väl återigen 
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hemtjänst, men det blev väl som du sa (pekar på Sofia), att det var olika som kom och sucka 

och stöna där. Och då sa hon att jag kommer inte klara mig om jag inte får flytta. Nej, och så 

skickade jag avslag. Och jag tror att det var två dagar senare så ringer hennes dotter helt 

hysterisk, då hade hon tagit livet av sig.” 

Ovanstående exempel skildrar komplexiteten i att vara en academic specialist och behöva 

förhålla sig till riktlinjer samtidigt som det finns en strävan i att tillgodose och kämpa för de 

enskildas behov. Det som blir tydligt är att genom det begränsade handlingsutrymmet och att 

inte ges möjligheten att utföra sitt arbete på det sätt som den enskilde biståndshandläggaren 

anser vara rätt eller moraliskt, har odiskutabelt en påverkan på handläggarna. Exemplet 

belyser samtidigt skillnaden mellan att vara en academic specialist och academic generalist, 

där academic generalist i sin yrkesroll har ett mer övergripande ansvar och organisatoriskt 

perspektiv (Agger & Damgaard 2018, s. 95). Utifrån exemplet skildras biståndshandläggaren 

som en academic specialist då hon träffar den enskilde äldre och får en helhetsbild av 

situationen. Beslutsfattarna, som i detta fall tolkas som academic generalists, möter dock inte 

den enskilde utan utgår ifrån standardiserade riktlinjer och kriterier för biståndsinsatser vid 

beslutsfattande. Beslutsfattarna behöver således inte möta den enskilde och förmedla ett 

avslag, vilket istället blir biståndshandläggarens uppgift. Genom detta blir det tydligt att en 

academic specialist i större utsträckning berörs av den enskilde i sin yrkesroll, vilket går att se 

när biståndshandläggaren fortsätter att berätta: 

 (...) Och jag mådde så dåligt för det var ändå jag som var slutpersonen i det hela som hade 

skrivit det (...) Ja, jag var helt knäckt över det. (...) Jag kommer aldrig glömma det i hela mitt 

liv. Men, så är det.” 

Att förstå aspekter om möjligheter och begränsningar inom formella ramar blir således 

intressant att analysera utifrån begreppet handlingsutrymme. Lipsky menar på att 

handlingsutrymmet är en av de mest fundamentala och mest betydelsefulla aspekterna inom 

gräsrotsbyråkrati och avser gräsrotsbyråkraternas möjlighet att forma och fatta beslut. Det 

som däremot Lipsky menar på, vilket brister utifrån denna empiriinsamling, är att 

gräsrotsbyråkrater som regel har tolkningsföreträde och ett brett utrymme att forma vilka 

beslut som tas. Likaså menar Lipsky på att gräsrotsbyråkraterna utifrån enskilda beslut kan 

påverka yrkesutövandet som helhet (Lipsky 2010, s. 13). Utifrån båda enheterna går det att 

urskilja att det ultimata och kompletta beslutsfattandet inte ligger i gräsrotsbyråkraternas 

händer, utan istället hos ledningen. Även om biståndshandläggarnas erfarenheter av 
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handlingsutrymme skiljer sig åt, så behövs de flesta ansökningar presenteras för ledningen 

med aspekter om att främja jämställda och rättvisa beslut.  

 

Det som går att urskilja i denna empiriinsamling, är att det finns en begränsad möjlighet för 

biståndshandläggarna att vara det som Lipsky menar på är gräsrotsbyråkrat, eftersom 

handlingsutrymmet styrs av formella ramar. Istället behöver kanske begreppet ses med nya 

ögon och vidareutvecklas. Tony Evans betonar att Lipskys teori om handlingsutrymme där 

chefernas organisatoriska fokus ställs mot gräsrotsbyråkraternas klientcentrerade fokus är 

bristfälligt då chefer inte är en homogen grupp. Det som Evans framhäver är att chefer har 

både ett organisatoriskt perspektiv där de behöver förhålla sig till resurser och riktlinjer såväl 

som att de behöver tillgodose enskildas behov (Evans 2011, s. 371). Utifrån detta går det att 

förstå att handlingsutrymmet således påverkas och styrs av flera aspekter och att 

gräsrotsbyråkraterna i sin yrkesroll samtidigt behöver ta större hänsyn till det som är mest 

fördelaktigt för organisationen (Evans 2011, s. 383). Detta synliggörs tydligt i 

respondenternas svar då de till stor del behöver anpassa sig till vilka resurser som finns och 

vad de har för ramar i sin yrkesroll.  

 

Utifrån den administration som finns idag av den offentliga sektorn och vad som går att se 

utifrån de äldreomsorgsenheter vi har besökt, är att biståndshandläggningen sker i 

växelverkan mellan de enskilda biståndshandläggarna och deras chefer. Således går Agger 

och Damgaards begrepp om academic generalist och specialist att applicera (2018, s. 95–98). 

Agger och Damgaards teori blir som en vidareutveckling av Lipskys gräsrotsbyråkrati där 

cheferna möjligtvis går att förstå som academic generalists och där handläggarna istället kan 

ses som academic specialists. Detta innebär inte att det ena eller andra är mer fördelaktigt, 

utan att det sociala arbetet istället sker via en växelverkan mellan dessa två roller och att de 

med sina skilda perspektiv behövs. Tillsammans skapar de förutsättningarna för 

äldreomsorgens utformning, det vill säga hur ärenden bedöms och hur diskursen förs gällande 

äldre med psykisk ohälsa.  

6.3 Normaliseringen av psykisk ohälsa och dess betydelse 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras reflektioner kring hur psykisk ohälsa kan definieras 

och kategoriseras. Vidare beskriver biståndshandläggarna hur en viss form av mående hos 

äldre upplevs som det normala samt hur viktigt kunskap om psykisk ohälsa är. Genom detta 
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analyseras sedan redogörelserna med hur en avsaknad av normaliseringsprincipen, som 

innebär att individer i behov av stöd och hjälp ska kunna leva med “alla andra” (Nirje 2003, 

s. 91), kan komma att påverka handläggningen såväl som biståndshandläggarnas yrkesroll.  

 

I samtliga fokusgruppsintervjuer reflekterar biståndshandläggarna över att psykisk ohälsa är 

ett svårdefinierat och brett begrepp. Psykisk ohälsa identifierades, på båda enheterna, 

framförallt med diagnoser såsom exempelvis borderline och schizofreni. Samtidigt reflekterar 

handläggarna över att ångest och depression är tillstånd som kan förstås som psykisk ohälsa. 

Under gruppintervjun på enhet 2 beskriver Sofia att psykisk ohälsa inom 

biståndshandläggningen främst berör diagnoser och att ensamhet samt depression inte anses 

vara psykisk ohälsa på samma sätt, där Sanna redogör för tillståndens komplexitet enligt 

följande:  

 

“För att lite depression och nedstämdhet och oro, är ju någonting. Folk tar faktiskt livet av 

sig varje dag. Så att det är verkligen inte någonting att bara vifta bort. Det är allvarliga 

grejer” - Sanna 

 

Leonie belyser under gruppintervju på enhet 2 att psykisk ohälsa är både subjektivt och 

individuellt då definitionen om vad psykiska ohälsa är kan variera mellan individer. I 

gruppintervjun på enhet 1 menar biståndshandläggarna att de sällan pratar om ensamhet och 

depression i samband med termen psykisk ohälsa, utan att de då beskriver att den äldre 

känner sig ensam eller isolerad: 

 

“Det är inte som att vi sätter stämpeln att den här har psykisk ohälsa, det skriver vi aldrig” - 

Anna 

 

Annas citat kan ses som en återspegling av äldreomsorgens formella riktlinjer. Detta då 

riktlinjerna, som framkommer i vår dokumentgranskning, saknar en definition om vad 

psykisk ohälsa är i arbetet med äldre. Detta synliggör en problematik i praktiken kring hur 

biståndshandläggare ska kunna förhålla sig till den mångdimensionella utmaningen som 

psykisk ohälsa är, när de formella riktlinjerna inte fastställer vad det innebär. Tolkningsbart 

blir det svårt för biståndshandläggarna att göra en helhetsbedömning av den enskildes behov, 

då de inte har något formellt stöd att förlita sig på i relation till psykisk ohälsa. Bristen på en 
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formell definition ger företräde till skilda tolkningar av psykisk ohälsa, samtidigt som det är 

en utmaning i det sociala arbetet med äldre.  

 

Biståndshandläggarna belyser att det är lätt att jämföra problematiken bland äldre. Harnett 

och Jönson beskriver detta som avsaknaden av normaliseringsprincipen i äldreomsorgen, då 

de menar att äldres mående och behov av hjälp jämförs med andra hjälpmottagande äldre 

istället för andra “normala” i samhället (Harnett och Jönson 2016, s. 51). Problematiken kan 

exemplifieras med följande citat: 

 

“Jag tycker det är lite svårt med vad man definierar som psykisk ohälsa, (...) äldre är ledsna 

och de är i slutet på livet, så ledsna och deprimerade är alla äldre typ, så det är inget 

konstigt, men annars, om man ser det som psykisk ohälsa bland äldre så är det väldigt utbrett 

upplever jag.” - Anna 

 

Ovanstående citat redovisar avsaknaden av normaliseringsprincipen, individers möjlighet att 

leva som ”andra” (Nirje 2003, s. 91). Samtidigt synliggörs en framställning av ålderism. 

Rolfner Suvanto beskriver att ålderism är åldersrelaterad stigmatisering och innebär 

föreställningar om hur livet borde se ut i ålderdomen samt vad som anses vara ett “normalt” 

respektive “onormalt” mående. Särskilt vanligt är det att yngre individer besitter dessa 

föreställningar om den äldre befolkningsgruppen (Rolfner Suvanto 2012, s. 14). 

Föreställningen om äldres mående som framkommer genom ålderism kan ha en påverkan i 

arbetet med äldre som har psykisk ohälsa. Detta då företeelsen om vad som anses vara 

”normalt” respektive ”onormalt” kommer att påverka helhetsbedömningen i 

handläggningsprocessen, då företeelserna formar synsättet kring äldre och deras behov.  

 

Lina uttrycker under gruppintervjun på enhet 1, att äldre som beskriver att de har problem 

med ensamhet, ångest och isolering, men inte har en uttryckt depression, känns normaliserat. 

Hon menar således inte att det är ett normalt mående, utan att det känns som det normativa 

mående bland deras klienter. Lina uttrycker vidare att hon upplever att 90 % av de äldre som 

biståndshandläggare möter kan menas ha psykisk ohälsa utifrån definitionen att det innebär 

allt från diagnoser till lätt nedstämdhet, vilket de andra deltagarna instämmer med.  

 

Biståndshandläggarnas reflektioner och citat avspeglar likaså etableringen av saknaden av 

normaliseringsprincipen inom äldreomsorgen. Istället för att identifiera psykisk ohälsa bland 
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äldre som ett problem, lyfts det som ett normalt mående bland klienterna. Harnett och Jönson 

menar att normaliseringsprincipen betonar att individer i behov av stöd inte ska formas 

utefter samhället, utan att samhället ska förses med villkor att individer ska kunna leva under 

samma förutsättningar som “andra” (Harnett och Jönson 2016, s. 51). Det som går att urskilja 

är att ålderismen stärker avsaknaden av normaliseringsprincipen där ett mående hos äldre blir 

det normala och att det likaså leder till att samhället brister i att betona äldres rättigheter att 

leva som “andra” individer. Att de formella riktlinjerna likaså återspeglar denna problematik 

betonar att en normalisering av äldres mående redan sker på en strukturell nivå, vilket är 

viktigt att belysa. Biståndshandläggarnas förutsättningar som styr arbetet med äldre som har 

psykisk ohälsa etableras således på en strukturell nivå. 

 

I relation till en strukturell avsaknad av normaliseringsprincipen, som exempelvis synliggörs i 

dokumentgranskningen, framkommer samtidigt reflektioner om hur normaliseringsprincipen 

kan beaktas. Lisa belyser under gruppintervjun på enhet 1:  

 

“Jag tänker lite såhär, exempelvis att depression och det räknas, när jag möter folk och de 

har depression så är det psykisk ohälsa. För jag tänker, när man möter yngre som har 

psykisk ohälsa så är det ofta depression, så varför gäller inte det äldre då. Men det är så lätt 

att räkna bort från det för vi möter det så ofta varje dag. För nästan alla jag möter tar 

antidepressiva och då blir det en normalitet.” - Lisa 

 

Utifrån Lisas citat synliggörs både avsaknaden av normaliseringsprincipen (Harnett & Jönson 

2016, s. 51), samtidigt som det visar på en medvetenhet om problematiken. Ett annat exempel 

som fortsätter i samma anda är utifrån Idas enskilda intervju, där hon beskriver att psykisk 

ohälsa innebär att det psykiska måendet skapar hinder när den enskilde vill delta i samhället 

på samma sätt som en “frisk individ” kan göra. Idas beskrivning avspeglar förvisso en 

användning av normaliseringsprincipen, att individer i behov av stöd ska ha samma 

livsvillkor som “andra” i samhället (Nirje 2003, s. 91), däremot så är det en definition som 

utifrån vår analys inte får utrymme i organisatoriska och formella riktlinjer. 

 

Under gruppintervjun på enhet 2 belyser Maxime att äldre som har utvecklat psykisk ohälsa 

efter 65 år börjar uppmärksammas. Samtliga biståndshandläggare på äldreomsorgsenheterna 

uttrycker bristande kunskap gällande äldres psykiska hälsa. Det framkommer att ett fåtal 

biståndshandläggare på respektive enhet har påbörjat en utbildning om äldres psykiska 



 

 

 

39 

 

ohälsa. Syftet är sedan att de utbildade handläggarna ska agera stöd till den kollegiala 

gruppen i deras arbete.  

 

En synpunkt från en biståndshandläggare på enhet 2 är att diskussion om psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen är minimal och att kunskap samt applicerbara verktyg behövs bland alla 

biståndshandläggare, inte minst när det kommer till förebyggande arbete med psykisk ohälsa. 

Detta redogörs för enligt följande: 

 

“Nej men egentligen tycker jag, om man ska vara lite krass. Så är det skrämmande hur lite vi 

ändå pratar om psykisk ohälsa på den här arbetsplatsen. För att den vanligaste 

suicidmålgruppen är äldre män. Jag tycker att det är basic att alla ska ha gått utbildningar i 

suicid. Hur man pratar om det, hur man förebygger det, allt det där. Och det finns ingenting 

sånt, vad jag vet i alla fall.” - Sanna 

 

Det som samtalen härleds tillbaka till är att biståndshandläggarna upplever sig ha en brist på 

kunskap om psykisk ohälsa och vad det innebär för den äldre befolkningsgruppen. 

Biståndshandläggarna belyser samtidigt att utan kunskap blir det också svårt att 

uppmärksamma symptom, vilka behov som behöver tillgodoses och vilka insatser som är 

betydelsefulla. Detta exemplifieras i följande citat:  

 

“Om man får mer kunskap så kan man driva på, på ett annat sätt, om de här insatserna. 

Kanske få in boendestöd hos personer som inte har en diagnos. Kunskap ger makt. “- Sofia 

 

Det som tidigare redogjorts för avsaknaden av en definition gällande psykisk ohälsa, 

återspeglas också här när handläggarna uttrycker en brist på kunskap. Då flertalet av 

biståndshandläggarna tidigare varken fått utbildning om psykisk ohälsa eller kan hänvisa till 

en tydlig definition i sina beslut uppstår en problematik i arbetet. Utifrån Sofias exempel 

synliggörs biståndshandläggarnas uppfattning om att det med utbildning kommer bli enklare 

att värna om äldres rätt att leva som andra, således att normaliseringsprincipen, förstärks. 

Biståndshandläggarnas utbildning och den medföljande kunskapen kan ses som en 

motståndsfråga inom det praktiska sociala arbetet med äldre. Detta då biståndshandläggarna 

med ett nyvunnet kunskapsartilleri ges förstärkt möjlighet att påverka och argumentera för 

vilka behov som behöver tillgodoses för att stärka den enskildes rätt till hjälp och stöd.  
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6.4 Utformning av bistånd inom formella ramar 

I detta avsnitt beskriver biståndshandläggarna vilka insatser som finns för äldre med psykisk 

ohälsa. Det förs likaså en analys kring hur handläggarnas handlingsutrymme ställer sig i 

relation till utformningen av insatserna och slutligen presenteras handläggarnas 

framtidsvisioner.  

 

Majoriteten av biståndshandläggarna upplever en begränsning gällande resurser för att 

bemöta äldre med psykisk ohälsa. Under gruppintervjun på enhet 2 förekommer ett samtal 

om vad de som biståndshandläggare kan göra annorlunda i sin handläggning av ett ärende när 

psykisk ohälsa har uppmärksammats hos den enskilde: 

 

“Aha, nu har vi uppmärksammat att den här personen har psykisk ohälsa. Vad innebär det 

då? Vad blir skillnaden? Jag upplever inte att det är någon skillnad på hur vi hanterar den 

personen, eller handlägger, eller tänker kring saker bara för att vi har definierat den 

personen med psykisk ohälsa.” - Sanna 

 

Under gruppintervjun på enhet 1 menar Anna att de inte har några speciella insatser för äldre 

med psykisk ohälsa. Eva uttrycker också under samma intervju att det skulle behövas mer 

resurser för att bemöta problematiken. På båda enheterna beskriver man att de insatser som 

finns för målgruppen främst är hemtjänst. Exempelvis menar handläggarna att de kan bevilja 

mer tid under hemtjänstbesöken eller promenader för att öka en social samvaro. Samtidigt 

uttrycker Leonie att den sociala kvalitetstiden under promenader är begränsad då mycket 

annat, såsom att ta på sig ytterkläder och gå ner för trappan, tar tid. Ida redogör också för en 

problematik kring hemtjänstinsatser vid psykisk ohälsa då hon menar att det ser bra ut på 

papper att bevilja mer tid och social samvaro, men att man som biståndshandläggare vet att 

det är det första som prioriteras bort när utföraren har personalbrist. Hon menar därför att 

insatsen blir svag. Julia lyfter däremot ett exempel under gruppintervjun på enhet 1 där man 

beviljade hemtjänst för en man som behövde stöd och social samvaro i vardagen. Hon 

skildrar att det fungerade bra, men att valet av hemtjänstutförare var viktigt då det behövdes 

en med bra personalkontinuitet. 

 

I biståndshandläggarnas reflektion går det att urskilja det handlingsutrymme som blir möjligt 

genom riktlinjerna. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme blir skillnaden 
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mellan teori och praktik (Lipsky 2010, s. xvii). Det är således det som gör det möjligt för 

handläggarna att anpassa riktlinjerna utefter den unika situationen. Samtidigt blir det också 

tydligt utifrån biståndshandläggarnas reflektioner att det krävs mer kreativitet från dem och 

deras förmåga att tänka ut typer av insatser anpassat till den enskildes behov. Utifrån Agger 

och Damgaards mer nyanserade begrepp om gräsrotsbyråkrater, academic specialist och 

generalist, kan man även här mena att handläggarna befinner sig i en ständig process mellan 

att följa riktlinjer och att tillgodose den enskildes önskemål.  

 

I gruppintervjun på enhet 2 beskriver Louise att det också att finns en frivillig telefonlinje 

som äldre kan använda sig av, där de kommer i kontakt med bland annat sjuksköterskor och 

psykologer. Detta är en möjlighet för de äldre, men som däremot är relativt okänd bland 

handläggare. En annan insats handläggarna beskriver som kan används vid psykisk ohälsa är 

boendestöd, vilket likaså framställs som en möjlig insats i riktlinjerna för äldreomsorgen i 

Stockholms Stad. Dock betonas det att insatsen är svår att bevilja då det anses mer som en 

diagnosberoende insats: 

 

“Men du skulle aldrig bevilja boendestöd för någon som känner sig ensam eller är 

deprimerad.”- Sofia 

 

Sofia menar också att boendestöd borde utnyttjas mer då det ofta är en välfungerande insats 

för att bryta exempelvis social isolering, men att det råder en osäkerhet om vad som faktiskt 

står i riktlinjerna om hur insatsen får användas. Boendestöd beskrivs främst tillhöra 

socialpsykiatrins insatser i riktlinjerna och åldersgränsen är en aspekt som flertal 

biståndshandläggare på båda enheterna beskriver som problematisk. Handläggarna menar att 

insatserna kan försvinna när man fyller 65 år och ärendet flyttas över till äldreomsorgen, men 

att det inte alltid är så. Detta menar handläggarna är problematiskt då individer som är 65 år 

är pigga och i många fall även yrkesverksamma. Därför menar handläggarna att en bra aspekt 

vore att höja åldersgränsen. I relation till detta beskriver en av handläggarna en tidigare 

positiv erfarenhet om en kommun som avskaffat åldersgränsen, och som således gjorde att 

den enskildes behov kunde tillgodoses utifrån olika förutsättningar och enheter. I Stockholms 

Stad kan insatser idag följa med in i äldreomsorgen, men handläggarna betonar att det är svårt 

för dem som insjuknar efter 65 år att få samma tillgång till dessa insatser: 

 

“Men det är också sådär att det är ingen som sätter en diagnos på en 70-åring.” - Sofia 
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En annan insats, som beskrivs i riktlinjerna, är dagverksamhet med social inriktning, vilket 

också är en insats som kommer på tal under båda gruppintervjuerna. På enhet 1 beskriver Eva 

att dagverksamheten med social inriktning är en öppen dagverksamhet, vilket innebär att den 

enskilde ska kunna ta sig dit själv. Detta beskrivs dock i riktlinjerna som en mötesplats eller 

träffpunkt. Lina betonar att det som beviljas är färdtjänstresor till dagverksamheten om den 

enskilde inte kan ta sig dit på egen hand. Biståndshandläggarna reflekterar över att det saknas 

en dagverksamhet för specifikt psykisk ohälsa. På enhet 2 sker dock en annan reflektion kring 

insatsen: 

 

“För det är just det, den där sociala dagverksamheten har man hört talas om men vem 

beviljas det och på vilka grunder?” - Sofia 

 

Flera av biståndshandläggarna på enhet 2 återspeglar situationer de befunnit sig i när de har 

lyft dagverksamhet med social inriktning som ett förslag på insats. Maxime uttrycker att tiden 

då social dagverksamhet beviljades är förbi. Flera handläggare skildrar svar de fått när de 

föreslagit insatsen: 

 

”(...) Nej men vi beviljar inte det. Punkt.” - Sanna 

 

“Jaha, nej men det där beviljar vi inte.” - Leonie 

 

Louise beskriver under gruppintervjun på enhet 2 att stadsdelen beslutat att inte ha 

dagverksamhet med social inriktning. Detta, och att äldre får uppfattningen om att insatsen 

finns då den beskrivs i information som äldre får tillgång till, reagerar flertal 

biståndshandläggare på. Sanna menar att hon gör den enskilde en otjänst om hon hänvisar till 

eller informerar om insatsen, då det kan leda till förhoppningar. I Leonies enskilda intervju 

utvecklas diskussionen kring social dagverksamhet. Hon menar att det inte är rättssäkert att 

de i praktiken erbjuder en insats som redan är förutbestämt att den enskilde får avslag på. 

Hon anser att riktlinjerna är fina på papper, men att de inte stämmer överens med den 

verkliga praktiken. 

 

Utifrån det som har redogjorts av respondenternas reflektioner och svar går det att urskilja en 

omfattande begränsning av biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Det som Lipsky 
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beskriver om att gräsrotsbyråkrater både har tolkningsföreträde och frihet att påverka vilka 

insatser som ska ges (Lipsky 2010, s. 13), tenderar att brista när stadsdelen beslutar om att 

avskaffa vissa insatser. Handläggarna på enhet 2 redogör vid ett flertal gånger på hur deras 

bedömning om insatser inte godtas, utan att ledningens bedömning istället är primär. 

Biståndshandläggarna på enhet 1 anser sig istället ha ett handlingsutrymme och där chefernas 

bedömning är i linje med deras egna, vilket ökar känslan av frihet i deras yrkesroll och 

således också förmågan att arbeta som gräsrotsbyråkrat. Här blir det således också intressant 

med växelverkan mellan Agger och Damgaards begrepp om academic generalist och 

specialist (Agger & Damgaard 2018, s. 95–98), där dynamiken mellan dessa två roller 

varierar på enheterna. Utifrån en analys verkar dynamiken mellan dessa två roller vara mer 

balanserad på enhet 1, medan det på enhet 2 istället ter sig som en dragkamp mellan dessa 

yrkesroller. Handlingsutrymmet har tidigare beskrivits, enligt Lipskys teori, som skillnaden 

mellan teori och praktik (Lipsky 2010, s. xvii). Dock visar det ovanstående på en 

organisatorisk problematik när det praktiska inte samverkar med det teoretiska. Detta menar 

Lipsky går att lösa genom ett standardiserande av gärsrotsbyråkraternas arbete, således att 

handlingsutrymmet tas bort. Han menar samtidigt att detta inte är möjligt eftersom att arbetet 

sker med dynamiska människor (Lipsky 2010, s. 14–15). Handlingsutrymmet är således 

väsentligt inom det sociala arbetet och för att gräsrotsbyråkraterna, i detta fall 

biståndshandläggarna, ska kunna utföra sitt arbete.  

 

I samtliga intervjuer fick handläggarna slutligen reflektera helt fritt kring framtidsvisioner 

och egna förslag på insatser. Biståndshandläggarna skildrade tankar kring att hemtjänsten 

kunde “para ihop” äldre som bor i samma hus, så att de gemensamt kunde äta lunch och 

umgås. Andra förslag var kurser där äldre exempelvis skulle erbjudas att snickra och väva. En 

hemtjänstutförare som specifikt är inriktad på psykisk ohälsa var också ett önskat förslag. De 

fanns likaså en gemensam närmare om en önskan att ha en dagverksamhet som riktade sig 

mot det sociala och således psykisk ohälsa. Till sist efterlängtades det också att få vara 

generös med tid vid hemtjänstinsatser, för den enskildes skull.  

 

7.0 Diskussion 

Även om studien är relativt liten utifrån ett brett forskningsfält går det att utifrån empirin 

urskilja tre mönster som vi anser är primärt väsentliga att belysa. 
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För det första så är omfattningen av psykisk ohälsa bland den äldre befolkningsgruppen 

betydande, vilket bekräftas både av biståndshandläggarna i studien och av tidigare forskning 

(Ming-lin Chong 2008; Min Shin et al 2013; Ciulla et al 2014; Manthorpe & Iliffe 2011). 

Studien visar på att psykisk ohälsa är mångdimensionellt och varierande i sitt uttryck. I 

studiens resultat går det att urskilja en problematik i arbetet med psykisk ohälsa då det inte 

finns någon etablerad definition eller beskrivning av psykisk ohälsa inom de 

äldreomsorgsenheter vi har intervjuat eller riktlinjer vi har analyserat. Som tidigare forskning 

redogjort för har äldres psykiska ohälsa länge varit ett försummat område inom 

forskningsfältet (Uppdrag psykisk hälsa 2014), vilket har lett till en begränsad kunskap i 

praktiken om vad psykisk ohälsa innebär för de äldre (Karlsson et al 2018, s. 21). Detta har 

synliggjorts i studien, där psykisk ohälsa tolkas, definieras och bedöms olika bland alla 

biståndshandläggare samtidigt som handläggarna redogör för en problematik med de 

biståndsinsatser som kan ges. Således lämnas dagens biståndshandläggare med ett stort 

ansvar att i sin yrkesroll, både uppmärksamma och bedöma den psykiska ohälsan, vilket 

föranleder vidare diskussioner om kunskap. Respondenter i studien samt tidigare forskning 

redogör för (Uppdrag psykisk hälsa 2014), att den psykiska ohälsan bland äldre fått 

välbehövd uppmärksamhet på kommunal, lokal och regional nivå. Detta exemplifieras i 

studien av att ett fåtal biståndshandläggare på båda enheterna nyligen har fått möjlighet att gå 

en utbildning om arbetet med äldres psykiska ohälsa. 

 

Skildringen av den omfattande och mångdimensionella psykiska ohälsan bland äldre leder 

sedan till studiens andra aspekt som är värdefull att belysa; den stigmatiserande avsaknaden 

av resurser och biståndsinsatser inom äldreomsorgen. Som tidigare redogjort visar forskning 

att det finns begränsad möjlighet till hjälp för äldre som utvecklar psykisk ohälsa efter 65-

årsdagen (Karlsson et al 2018, s. 18) och där bedömningar av bistånd för den enskilde avgörs 

i en vågskål mellan resurser och behov (Andersson 2004, s. 283). Detta exemplifieras ett 

flertal gånger i biståndshandläggarnas beskrivningar. Det redogörs för att insatser som enligt 

biståndshandläggarna, skulle gynna äldre med psykisk ohälsa, exempelvis social 

dagverksamhet, har av stadsdelen beslutats att avskaffas. Hemtjänstinsatser såsom utökad tid 

och social samvaro är i konstant risk för nedskärning och således en svag insats i frågor om 

resursprioriteringar. Detta kan uppfattas någorlunda kontroversiellt då ångest och depression 

är de mest omfattande formerna av psykisk ohälsa bland äldre (Jönson & Harnett 2015, s. 

109), samtidigt är det de som primärt minskar vid ett socialt stöd. 
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I relation till detta belyser biståndshandläggarna att insatser som boendestöd är problematiskt 

att kunna bevilja utan en fastställd diagnos om psykisk ohälsa, vilket i sin tur är svårt att få 

vid högre ålder. Detta härleder till en aspekt som synliggörs i Anderssons forskning, att 

resurser tenderar att styra vilka insatser som ges, vilket i sin tur visar på ett minskat fokus på 

den sociala kontextens betydelse (Andersson 2004, s. 286–288). Det som blir intressant att 

belysa i relation till detta, är att det finns forskning som tidigare redogjorts för i studien, som 

tyder på den sociala aspektens betydelse för välmående och hur det i sin tur kan minska 

psykisk ohälsa (Liu et al 2016, s. 753–756). För oss väcker det frågor om huruvida insatser 

för äldre med psykisk ohälsa prioriteras, både utifrån ekonomiska men samtidigt 

medmänskliga mått, på framför allt kommunal och regional nivå. 

 

Detta föranleder vidare diskussionen om att psykisk ohälsa bland äldre härleds till diagnoser, 

och att “lindrigare” psykisk ohälsa som ångest, nedstämdhet och depression i högre grad 

normaliseras i ålderdomen. Att “lindrigare” psykisk ohälsa normaliseras innebär inte att 

handläggarna anser måendet som “normalt”, men att utbredningen av den psykiska ohälsan 

bland äldre samt de begränsade resurserna till odiagnostiserad psykisk ohälsa leder till en 

normalisering. Detta avspeglar sig i utformningen av de insatser som erbjuds äldre, vilket i 

sin tur synliggör avsaknaden av normaliseringsprincipen inom den kommunala 

äldreomsorgen. Att normaliseringsprincipen är bristfällig skildras samtidigt av forskningen 

genom att enskilda äldres behov jämförs med andra hjälpmottagande äldre, vilket leder till 

standardiserade insatser, till skillnad från funktionsvarierades rätt att leva som “alla andra”. 

Samtidigt synliggörs hur de olika lagstiftningarna, SoL och LSS, och dess ambitionsnivåer 

formar möjligheten till hjälp, vilket i sin tur påverkar utformningen av biståndsinsatserna 

(Jönson & Harnett 2016b, s. 802). Denna aspekt sätter ramarna för hur äldreomsorgen 

konstrueras och vilket handlingsutrymme biståndshandläggarna har i sin yrkesroll.  

 

Detta härleds till den tredje aspekten som vi vill framföra, nämligen gräsrotsbyråkrati. Som 

tidigare forskning redogjort för är biståndshandläggning ett komplext arbete där moraliska 

såväl som organisatoriska hänseenden behöver beaktas (Dunér & Nordström 2007, s. 431). 

Lipsky menar att gräsrotsbyråkratens arbete är skillnaden mellan teori och praktik (Lipsky 

2010, s. xvii), vilket går att urskilja utifrån studiens empiri. Genom analysen på riktlinjerna, 

som i detta fall avspeglar de formella handlingsramarna, ges bara biståndshandläggarna viss 

möjlighet till handlingsutrymme i sin yrkesroll. Men i praktiken beskriver flera handläggare 



 

 

 

46 

 

ett begränsat handlingsutrymme och en verklighet som inte överensstämmer med de formella 

ramarna.  

 

På båda enheterna skildrar biståndshandläggarna begränsningar i sitt handlingsutrymme som 

främst härleder till resurser och delegation. Även om forskningen samtidigt visar på att 

biståndshandläggare behöver förhålla sig till resurser och ekonomiska förutsättningar och att 

beslut tenderar att tas utifrån organisatoriska utgångspunkter (Dunér & Nordström 2007, s. 

428; Andersson 2004, s.279–283), synliggörs en viss frustration bland ett flertal av studiens 

respondenter om hur deras handlingsutrymme är inskränkt. På enhet 1 beskriver 

handläggarna att deras bedömning tas i beaktning av ledningen och redogör inte på samma 

sätt som handläggarna på enhet 2, för ett inskränkt handlingsutrymme. Flera av handläggarna 

på enhet 2 beskriver att handlingsutrymmet är minimalt och att ledningens bedömning är 

primär deras egen. Det går att urskilja en skillnad mellan biståndshandläggarnas erfarenheter 

av sitt handlingsutrymme, vilket vi menar primärt kan grunda sig i hur handlingsutrymmet 

förmedlas av ledningen. 

 

Detta problematiseras utifrån Lipskys teori om att gräsrotsbyråkrater i sin yrkesroll innehar 

ett brett handlingsutrymme och tolkningsföreträde, vilket återigen kan härleda till 

diskussionen om begreppets enkelhet. Agger och Damgaards vidareutvecklade begrepp 

academic specialist och generalist blir således aktuellt igen, där biståndshandläggarna i 

studien kan ses som academic specialists (Agger & Damgaard 2018, s. 91) då de i omfattande 

utsträckning möter den enskilde äldre samtidigt som de fungerar som en förlängd arm av den 

organisatoriska myndigheten. Detta skildrar en nyansering av det forskningen visar, att 

biståndsbeslut tas utifrån organisatoriska utgångspunkter (Dunér & Nordström 2007, s. 428; 

Andersson 2004, s.279–283). Däremot visar empirin att biståndshandläggarna innehar en 

större vilja i sitt handlingsutrymme samt en fundamental vilja att tillgodose den enskildes 

behov. Däremot så begränsas viljan och möjligheten efter etablerade riktlinjer och resurser.  

 

Utifrån dessa tre aspekter vill vi nu reflektera i dess motsats, hur hade äldreomsorgen kunnat 

se ut? Om normaliseringsprincipen hade applicerats hade äldres rättigheter förstärkts såväl 

som att goda levnadsvillkor etablerats inom äldreomsorgen. Äldre hade kanske då istället 

jämförts med “alla andra”, vilket hade inneburit att ett liv med nedstämdhet, ensamhet och 

depression inte hade ansetts vara normalt. Utifrån vår mening, är denna aspekt i framtiden 

intressant att forska vidare om. I relation till förstärkning av normaliseringsprincipen hade 
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kanske resurser tillsatts som kunnat bidra till ett förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre, 

som forskningen visar är nödvändigt (Karlsson et al 2018, s. 16).  

 

Biståndshandläggarnas framtidsvisioner gällande utformningen på den kommunala 

äldreomsorgen lyfter ett flertal insatser, vilket enligt dem skulle göra en betydande skillnad i 

arbetet med äldre. Det genomgående tema som går att urskilja i de insatser som 

biståndshandläggarna framhåller är betydelsen av ett socialt stöd, exempel såsom samordnade 

grupper, dagverksamhet och hantverkskurser. Deras visioner blir likaså intressant att förstå i 

relation till det tidigare forskning visar, att psykisk ohälsa minskar vid socialt stöd (Liu et al 

2016, s. 753–756) och att det finns arbetsmetoder samt insatser som är gynnande för den 

sjukdomsproblematiken (Drugge et al 2016, s. 38–40; Manthorpe & Iliffe 2011, se Morro-

Howell et al 1998, s. 137.; Andersson et al 2004, s. 408). Således lyfter vi ett förslag på 

vidare forskning utifrån det etablerade forskningsfältet och i samband med 

biståndshandläggarnas framtidsvisioner. Vi menar på att det hade varit intressant att forska 

vidare på hur biståndsinsatser med ett utökat socialt fokus hade kunnat förändra den 

kommunala äldreomsorgens möjlighet att tillgodose de äldre med psykisk ohälsas behov av 

hjälp och stöd enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen.  

7.1 Avslutande kommentar 

Det vi avslutningsvis kan konstatera kring studiens frågeställningar är att psykisk ohälsa 

bland äldre och bristen av resurser för att tillgodose dessa behov är en problematik som 

behöver uppmärksammas. Då den äldre befolkningsgruppen ökar behöver man synliggöra de 

existerande behoven, samtidigt som det behöver belysas att åldern inte minskar ens 

rättigheter att leva aktivt och må bra. Eftersom att utbredningen av psykisk ohälsa hos äldre 

ökar (Socialstyrelsen u.å), känns fortplantning av kunskap som en fundamental aspekt att 

betona. Vi tror att det kommer vara väsentligt för att kunna arbeta vidare med äldres psykiska 

ohälsa och fortsättningsvis uppmärksamma en grupp där mer stöd och resurser behövs. 

 

Vi menar att den bristande kunskapen och resursbristen är problem som behöver belysas på 

en strukturell nivå. Vi vill således vara tydliga med att det inte är biståndshandläggarna eller 

ledningen som bortser från äldres behov, utan att detta är en avspegling av samhället, och 

därav främst politiken. Frågan behöver lyftas på en regeringsnivå eftersom att det är där 

möjligheterna för att tillgodose behoven bland äldre ges samt där samtal kan stärka äldres 
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rättigheter, vilket behövs i dagsläget. Detta kan i sin tur ge biståndshandläggarna möjligheten 

att vara gräsrotsbyråkrater som kan arbeta för den enskilde i linje med både riktlinjer och den 

äldres faktiska behov. 
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9.0 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 - Beskrivning av insatser 

Beskrivningen grundar sig på broschyren ”Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms” som 

riktar sig till individer från 65 år i Stockholms stad, den skildrar således den information som 

äldre kan erhålla. Alla insatser förklaras inte djupgående, utan istället ligger ett fokus på de 

insatser som kan erbjuda en form av socialt stöd. Broschyren är tillgänglig på samtliga 

enheter inom äldreomsorgen i Stockholms stad samt deras hemsida. Broschyren ger en 

lättåtkomlig överblick av stöd och service som äldre kan erhålla inom Stockholms stad, 

exempelvis hur man ansöker om insatser och vilka boendeformer som erbjuds. Dokumentet 

tillhandahåller också en förklaring om Stockholms stads värdegrund, rätten till stöd, 

tystnadsplikt och en överblick hur en handläggningsprocess ser ut (Stockholms stad 2018, 

s.3-9). 

 

Efter att ha granskat dokumentet går det att urskilja flertal insatser som Stockholms stad 

erbjuder äldre; hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, ledsagning, träffpunkter, 

hjälpmedel, färdtjänst, riksfärdtjänst, olika former av boende, korttidsvård, stöd till anhörig, 

omsorgsdagboken samt vaktmästarservice (Stockholms stad 2018, s.1). Många av insatserna 

som erbjuds äldre berör praktiskt stöd i vardagen. Hemtjänst innebär exempelvis hjälp med 

personlig omvårdnad och skötsel av hemmet (Stockholms stad 2018, s.10). Trygghetslarm är 

ett annat exempel på ett praktiskt stöd då larmet erbjuder att hemtjänstpersonal kommer till 

hemmet inom cirka 30 minuter efter att någon larmat. Det skulle likaså kunnat tolkas som ett 

psykiskt hjälpmedel då det kan ge en ökad känsla av trygghet för den äldre (Stockholms stad 

2018, s.12). 

 

De insatser som har en social inriktning är ledsagning och dagverksamhet. Ledsagning kan 

tolkas som både praktiskt och socialt stöd då det innebär att få stöd i att fysiskt kunna delta i 

sociala och kulturella aktiviteter. Denna insats erbjuds dock endast till äldre som har någon 

form av funktionsnedsättning (Stockholms stad 2018, s.13). Dagverksamhet med social 

inriktning eller för äldre med demensdiagnos är samordnande aktiviteter med gemenskap i 

fokus som är menade att stimulera och ge meningsfullhet i vardagen. De ska likaså ge en 

motverkande effekt på ensamhet och social isolering (Stockholms stad 2018, s.15). I 

broschyren rekommenderas även träffpunkter och mötesplatser med aktiviteter, vilket inte 
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kräver biståndsbeslut. Det är således inte en insats från äldreomsorgen (Stockholms stad 

2018, s.16). 

 

Boenden som erbjuds som insatser skiljer sig åt och kan innebära både praktiskt och socialt 

stöd. Servicehus innebär att den äldre bor i egen lägenhet med trygghetslarm och har tillgång 

till gemensamma lokaler och viss social service (Stockholms stad 2018, s.20). Vård-och 

omsorgsboende är en annan boendeform som äldre kan beviljas. Denna form har tillgänglig 

omvårdnad dygnet runt, vilket innebär att det krävs somatiska besvär för att bli beviljad 

boendet. Det finns också profilboenden som är vård-och omsorgsboende med 

specialistinriktningar på diagnoser. Socialt stöd finns i form av sällskapsutrymmen på dessa 

boenden (Stockholms stad 2018, s.21–22). Seniorbostäder är ett annat exempel på boende, 

men där den enskilde behöver ställa sig i kö till då de är hyres- och bostadsrätter eller 

kollektivboenden. Dessa boenden ska ha gemensamma lokaler och i vissa fall finns 

aktivitetscenter också i byggnaden. Bostadsformen är således ingen insats, men socialtjänsten 

kan bevilja förtur i kösystemet vid behov (Stockholms stad 2018, s.18–19). 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide  

GRUPPINTERVJU  

 

Informativa instruktioner  

• Presentation av studien 

• Samtyckesblankett 

• Anledning för gruppintervju och vad det kan bidra till 

• Etiska förhållningssätt 

• Ljudinspelning – undvik namn 

  

Bakgrund  

• Ålder 

• Kön - eller icke identifierande av kön 

• Utbildning 

• Arbetserfarenhet 

• Arbetslängd på nuvarande arbetsplats 

• Arbetar du med någon specifik metod i handläggningen? 

  

Biståndshandläggningen i relation till äldres psykiska hälsa  

• Vad är er erfarenhet/bild av äldres psykiska hälsa? 

• Vad möter ni för uttryck av psykisk ohälsa bland äldre? (Exempel: undviker 

ögonkontakt, nedstämdhet, uttrycker sig i ord) 

• Hur går ni tillväga för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre? 

• Hur ser ni på era förutsättningar att tillgodose äldres behov och önskemål? 

• Hur ser insatserna för äldres psykiska ohälsa ut idag?  

 

Känslan av handlingsutrymme och tryggheten av kompetens i arbetet med äldres 

psykiska hälsa  

• Vad upplever ni att ni behöver kunna för att bemöta äldres psykiska ohälsa? 

• Kan ni beskriva vilken typ av kunskap som ni använder i arbetet kring äldres psykiska 

hälsa? 

• Hur upplever ni ert handlingsutrymme i arbetet med äldres psykiska hälsa? 

(Exempelvis resurser, möjligheter till att hjälpa eller begränsningar, tolkning av 

skäliglevnadnivå i organisationen) 

• Hur upplever du att lagar och politiska ramverk påverkar ditt arbete som 

biståndshandläggare? 

• Kan ni ge några goda exempel när ni upplever att det gått bra samt exempel från där 

ni önskar det kunde blivit annorlunda? 

 

Framtidsperspektiv  

• Om ni fick bestämma, är det någonting ni skulle vilja förändra i arbetet med den 

psykiska hälsan hos äldre? 

• Kan ni ge förslag på insatser som skulle gynna äldre som lider av psykisk ohälsa? 

 

---- SLUT PÅ INTERVJU ----- 

 

Utifrån det vi samtalat, finns det något som du vill tillägga? Finns det några frågor från 

din sida till oss om studien? Vill du få den färdiga studien skickade till er? 



 

 

 

57 

 

 

ENSKILD INTERVJU  

 

Biståndshandläggningen i relation till äldres psykiska hälsa  

• Hur definierar du psykisk ohälsa? 

• Hur uppmärksammas psykisk ohälsa hos äldre inom den professionella 

myndighetsvärlden? 

• I vilken utsträckning upplever du att du möter äldre som har en psykisk ohälsa? 

• Hur arbetar du för att identifiera psykisk ohälsa hos den äldre?  

• Hur går du tillväga i arbetet med äldre som du upplever lider av psykisk ohälsa? 

 

Känslan av handlingsutrymme och tryggheten av kompetens i arbetet med äldres 

psykiska hälsa  

• Hur upplever du att lagar och politiska ramverk påverkar ditt arbete som 

biståndshandläggare? 

• Hur upplever du samverkan med andra instanser som arbetar med äldre? 

• Kan du berätta mer ingående om erfarenheter när du upplever att det gått bra kontra 

mindre bra i arbetet med äldres psykiska hälsa? 

 

Framtidsperspektiv  

• Om framtidens äldreomsorg låg i dina händer, hur och vad hade du velat förändra?   

 

 

 

---- SLUT PÅ INTERVJU ----- 

 

 

Utifrån det vi samtalat, finns det något som du vill tillägga? Finns det några frågor från 

din sida till oss om studien? Vill du få den färdiga studien skickade till er? 

 

 

 

Och tusen tack för att du ställde upp på en enskild intervju, det är otroligt uppskattat från 

vår sida! 
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9.3 Bilaga 3 – Information & samtyckesbrev 

Informationsbrev om deltagande i undersökning till kandidatuppsats 

Nedan följer information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av studenter under 

utbildning på Södertörns högskola. Genomförandet av undersökningen sker i samband med kursen 

Examenarbete i socialt arbete på Socionomprogrammet och är en studie som syftar till att få ökad 

kännedom om socialt arbete. Undersökningen genomförs av studenterna Marie-Louise och Emelie, 

och är en kvalitativ intervjustudie. Ambitionen med undersökningen är att få kunskap om de 

biståndsinsatser som finns för psykisk ohälsa inom ramen för den kommunala äldreomsorgen, samt att 

få en ökad förståelse för biståndshandläggares yrkesverksamhet och erfarenheter i arbetet med äldre 

som lider av psykisk ohälsa. 

  

Studien genomförs som en del av studenternas utbildning vid Södertörns högskola, som är juridiskt 

ansvarig för personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Södertörns högskola via epost 

registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00. Har du funderingar eller klagomål kring hur dina 

personuppgifter behandlas kan du alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via 

dataskydd@sh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att 

granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter. Du har alltid rätt att lämna klagomål till 

Datainspektionen. Du når dem via epost: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-

657 61 00. 

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar 

den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter kommer behandlas så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Material från undersökningen och personuppgifter kommer lagras fram till 

att examenarbetet är godkänt och kommer därefter förstöras. Transkriberat material och användning 

av materialet avpersonifieras och blir därmed anonymt. Vid frågor om deltagande eller studien är ni 

välkomna att höra av er. 

 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: 

Student: Marie-Louise Victor, marie-louise01.victor@student.sh.se 

Student: Emelie Hansen, emelie01.hansen@student.sh.se 

Handledare: Magdalena Elmersjö, magdalena.elmersjo@sh.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Emelie Hansen och Marie-Louise Victor 

Examenarbete i socialt arbete, Socionomprogrammet, Södertörns högskola                    
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Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i undersökning till examenarbete i socialt arbete. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 

vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter kommer 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Material från undersökningen och personuppgifter 

kommer lagras fram till att examenarbetet är godkänt och kommer därefter förstöras. Transkriberat 

material och användning av materialet avpersonifieras och blir därmed anonymt. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och därmed skriftligen informerats om studien och 

samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta 

i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

  

…………………………………………………. 

Underskrift  

  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande     Ort & datum  

  

  

Kontaktuppgifter: 

 

Marie-Louise Victor, marie-louise01.victor@student.sh.se 

 

Emelie Hansen, emelie01.hansen@student.sh.se 

 

Handledare: Magdalena Elmersjö, Lektor i socialt arbete, magdalena.elmersjo@sh.se 

 

  

 


