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Abstract
Title: Distributing assistance to the elderly – The case handling process
within elder care
Keywords – Elder care, social services law, legal rights, social assistance,
needs assessment, professional discretion, street-level bureaucrats
The aim of this dissertation is to illustrate the manner in which assistance is distributed to the elderly according to the social services law in Sweden. It will focus on
the processing officers/”street-level bureaucrats” who have been assigned, based
on their profession, the task of assessing and deciding about the distribution of
assistance. Central issues include the manner in which process officers go about
their assignment and how their actual performance appears in comparison with the
prescribed course of action. The dissertation’s starting points are in part, the legal
regulations in the form of the social service law’s material and procedural rules,
and in part the role as street-level bureaucrat and the construction of the client.
The data which forms the basis for the conclusions of the dissertation consists
of four studies conducted during the period, 1995-2001. The first investigation –
the Sundsvall study – is explorative and gives a first insight into how the process
officers act and document the processing of a case. The second study in the disputation – the process officer study – is a national investigation with process officers
from 27 municipalities. The process officer study focuses on the various ways to
organise the handling process, and how these may influence the finding for assistance. The documentation study is also a national investigation of 29 municipalities. In the documentation study the written documentation of the case handling
process is primarily exposed. Focus groups comprise the disputations final source
of data in which a group of processors in three different municipalities discuss
their work. The process officers in the focus group describe several usual situations in the case handling process.
With support from the various investigations, a picture appears which does not
agree with the prescribed course of action according to the legislation. What appears instead is a pattern of action which probably already existed before we began this work and which likely continues.
This pattern of action has as we have established two faces, one of which constitutes an informal process where the actual construction of the “help-seeker”
takes place. Within the frame for this aspect, the so-called “service catalogue” has
a decisive meaning, which in it´s own way is directed towards satisfying primarily
physical and medical needs. The other “face” displays the formalised expression
of the informal process. This formal expression does not reveal all that is going on,
only chosen elements.
The actions that we have found are institutionalized and we mean by this that
the patterns of action in practice can be considered as an officially sanctioned institution since the practice is widely accepted and legitimized. The public institu3

tions are therefore built upon a pattern of actions that consist both of formal rules,
but primarily standards and routines which in many regards occur outside the formal rules.
The consequences of a pattern of action that has been institutionalized and legitimized affects those seeking help who do not receive the individual assessment
that they have a right to according to the law.
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Förord
Denna avhandling tillägnar vi Monica Nilsson och Marianne Bergman, två i våra
ögon modiga kvinnor inom socialtjänsten i Sundsvall. Monica är en person som
har anammat socialtjänstlagens andemening och som envist håller fast vid att tilllämpa denna lag så som den är avsedd. Hon kan ses som ett lysande undantag,
därför att hon inte följer det handlingsmönster som är utmärkande för landets
handläggare, vilket vi belyser i denna avhandling. Marianne är för oss en orädd
kvinna som genom sitt rättspatos ständigt bevakar den enskilde medborgarens rätt
i förhållande till myndigheten. Båda vågar stå upp och ta strid för det de tror på,
egenskaper som vi beundrar samtidigt som det ger en tilltro till att det går att leva
upp till goda ideal.
Vägen fram till disputationen upplevs av de flesta som mödosam och vår resa
har inte utgjort något undantag. Att vara forskarstuderande och samtidigt hålla till
långt från akademin mitt ute i praktikens mylla har haft sina alldeles specifika
prövningar. Svårigheter med att inte befinna inom universitetets väggar kan kopplas till en avsaknad av en forskarmiljö med allt vad det innebär. De fördelar som
vår position inneburit är att det sociala arbetets vardagsverklighet har fått påverka
oss såväl vid datainsamling som i analysarbete. Närheten till praktiken och avståndet till akademin har sannolikt också bidragit till att avhandlingsarbetet tagit lång
tid. Förmodligen är det få doktorander som inte stött på problem i avhandlingsskrivandet, men för oss har närheten till biståndshandläggarna och deras arbete
inneburit ständiga omvärderingar och ifrågasättande av arbetet. Det som trots allt
drivit oss framåt i skrivandet har varit att få veta mer, inte minst hur avhandlingen
skulle komma att sluta. Det låter kanske märkligt, men vi har varit nyfikna på vad
vi själva skulle komma fram till. En annan drivkraft har varit att kunna bidra till en
kunskapsutveckling inom området och att biståndshandläggare, socialchefer, politiker, studenter, brukare samt andra intresserade ska kunna ta till sig och ha nytta
av våra rön.
Socialtjänsten i Sundsvall och FoU Västernorrland men även Socialstyrelsen
har alla på sitt sätt skapat förutsättningar för avhandlingsarbetet. Socialstyrelsens
äldreenhet har genom två uppdrag bidragit till en stor del av vår empiri, medan
Socialtjänsten i Sundsvall och FoU Västernorrland möjliggjort tid för avhandlingsarbete parallellt med våra ordinarie arbetsuppgifter. Våra respektive arbetsgivare har visat oss stor förståelse och tålamod samt haft en tilltro till att vi skulle
kunna ro detta i land, något vi är mycket tacksamma för.
När vi nu är vid vägs ände vill vi även tacka alla som på olika sätt hjälpt oss att
förverkliga detta arbete. Vi vill först rikta ett tack till Birger Stark som var den
som inspirerade oss och väckte tanken om att det var möjligt att kunna forska som
aktiv socialarbetare. Ett tack också till Rolf Dalin och David Rosenberg vid FoU
Västernorrland. Rolf har varit ett stort stöd för oss i metodfrågorna och vid den
kvantitativa bearbetningen och David för många diskussioner kring biståndshandläggning och socialarbetarnas profession som lett till nya infallsvinklar och vidgat
vårt perspektiv. David får dessutom ett särskilt tack för hjälpen med den engelska
5

översättningen. Andra som läst och haft viktiga synpunkter på delar av manuset är
Marianne Bergman och Ulf G Conrah. Ann-Britt Nilsson har hjälpt oss med den
grafiska framställningen av våra figurer. Tack alla tre. Vi vill också tacka alla biståndshandläggare runt om i Sverige som har ställt upp och medverkat i olika undersökningar och samtal. Ett särskilt tack vill ge till biståndshandläggarna i Västernorrlands län.
Tack Urban Karlsson för många inspirerande samtal och dina ständiga påpekanden om avhandlingsskrivandets svåra konst som enligt dig kräver ett ”förtätat
och ekonomiserat ordflöde”. Tyvärr har vi nog inte alltid lyckats leva upp till dina
höga förväntningar! Ett tack också till Leif Holmström som handledde oss i början
av skrivandet och som fått oss att se styrkan i vår empiri, till Stina Johansson som
vid ett flertal tillfällen har läst och lämnat värdefulla synpunkter på manuset och
till Lennarth Johansson som kom med tänkvärda påpekande vid slutseminariet. Ett
speciellt tack riktar vi till Lennart Nygren som hjälpt oss att se en struktur i avhandlingen. Ditt handfasta stöd och dina kloka råd har varit en starkt bidragande
orsak till att vi kunnat slutföra detta projekt och sätta punkt och ditt mycket noggranna läsande av våra oräkneliga manusversioner har gjort ett oförglömligt intryck på oss.
Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till våra respektive familjer och närstående
som till och från och på olika sätt drabbats av avhandlingsskrivandes baksidor.
Tack för att ni alltid ställt upp, inte minst när det gäller vårt behov av praktisk
hjälp.
Även om vi arbetat tillsammans i avhandlingens olika faser har vi delat upp ansvaret för de olika kapitlen. Inledningskapitlet (kapitel 1) och slutkapitlet (kapitel
9) har vi emellertid ett gemensamt ansvar för i övrigt gäller följande fördelning.
Margareta Lindelöf ansvarar för kapitlen 2, 4 (Sundsvallsstudien och Handläggarstudien), 6 och 7. Eva Rönnbäck ansvarar för kapitel 3, 4 (Dokumentationsstudien
och Fokusgrupperna), 5 och 8.
Sundsvall den 8 oktober 2004
Margareta Lindelöf

Eva Rönnbäck

6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING

11

Om att fördela samhällets äldreomsorg

12

Problemformulering och syfte

14

Avhandlingens empiri och avgränsning

17

Forskning om äldreomsorgens behovsbedömning och beslutsfattande
Studier med fokus på bedömning och beslut
Studier med fokus på handläggare och deras handlingsutrymme
Studier kring handläggningsprocessen inom närliggande områden
Sammanfattning

19
20
23
24
27

Några definitioner

27

Avhandlingens struktur och disposition

29

2. ÄLDREOMSORGENS FÄLT

30

En översikt av fältet
Omsorgsarbetet

30
33

Hjälptagarna
Något om äldres behov
Antalet äldre och andelen hjälpta

36
37
39

Handläggarna
Handläggningens organisering
Yrkesrollens utveckling
En svåridentifierad yrkesgrupp

43
43
45
46

3. LAGEN, ROLLEN OCH UPPGIFTEN

50

Den rättsliga regleringen
Socialtjänstlagen och de äldre
En ramlag med vissa rättigheter
En målrationell beslutsmodell
Bedömning och prövning av rätt till bistånd
De processuella reglerna
Handläggningsregler
Sammanfattning

50
51
53
56
58
60
61
64

Rollen som gräsrotsbyråkrat
Gräsrotsbyråkraten som expert

65
68

Uppgiften - att konstruera en klient

70

4. METOD

75

Tillvägagångssätt och metodöverväganden

75

Sundsvallsstudien
Sundsvallsstudiens syfte och frågeställningar
Metod
Urval och bortfall

77
78
79
80

7

Tillförlitlighet och generaliserbarhet

80

Handläggarstudien
Handläggarstudiens syfte och frågeställningar
Metod
Urval och bortfall
Tillförlitlighet och generaliserbarhet

81
82
82
84
85

Dokumentationsstudien
Dokumentationsstudien: Beslutens utformning och precisering
Delstudiens syfte och frågeställningar
Metod
Urval och bortfall

86
87
87
88
88

Dokumentationsstudien: Utredningens innehåll
Delstudiens syfte och frågeställningar
Metod
Tillförlitlighet och generaliserbarhet

90
90
90
91

Fokusgrupper
Norrlandskommunerna
Tillvägagångssätt
Förortskommunen
Tillvägagångssätt
Tillförlitlighet och generaliserbarhet

92
93
94
94
94
95

Övergripande metoddiskussion

95

Forskningsetiska reflektioner

97

5. HANDLÄGGARNA OCH DE PROCESSUELLA REGLERNA

98

Ansökan
Summering

99
103

Utredning
Summering

103
107

Beslut
Beslutens varaktighet, omprövning och uppföljning
Precisering av hjälpinsatserna
Hjälpens omfattning
Hjälptid
Lättbegriplighet och tydlighet
Summering

107
107
108
111
112
112
113

Hur många akter avspeglar en ideal handläggningsprocess?

113

6. BEDÖMNINGEN AV DE HJÄLPSÖKANDES BEHOV

115

Behovsbedömningens två arenor

115

Kartläggningsmetoder och bedömningsstöd
Summering

116
118

Den dokumenterade behovsbedömningen
Kartläggning av behoven

118
118

8

Handläggarens bedömning och ställningstagande
Exempel från en biståndsutredning
Summering

120
121
124

Den uttalade behovsbedömningen
Två behovsbedömningsstrategier
Beskrivning av vanliga behovsbedömningssituationer
Summering

124
125
127
129

Behovsbedömning i fallen Sven, Gerda, Anna och Einar
Summering

130
133

7. BISTÅNDSBESLUTEN

135

Beviljade biståndsinsatser

135

Beviljat bistånd och den sökta hjälpen
Hjälpinsatser för Sven och Gerda
Beviljad tid för Sven och Gerda
Beslutade insatser till makarna Anna och Einar
Summering

137
137
141
142
143

8. ORGANISERING OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN

145

Handläggningsprocessens formaliteter och organisering
Summering

146
148

Behovsbedömning och organisering
Summering

149
151

Biståndsbesluten
Beslutet, den begärda hjälpen och organisering
Avslag och organisering
Beviljad tid och organisering
Andra faktorer som förklarar skillnaden
Besluten och organiseringsfaktorn i fallet Anna och Einar
Summering

152
152
154
155
157
158
159

Sammanfattning av organiseringens betydelse

159

9. DEN FAKTISKA HANDLÄGGNINGSPROCESSEN

162

Den faktiska handläggningsprocessen – ett handlingsmönster
Handläggningsprocessens två ansikten

163
164

Konstruktionen av en hjälptagare
Standardisering och kategorisering
Ett utbudsstyrt handlande
Konstruktionen och handlingsutrymmet

167
168
170
171

Skillnaden mellan vad som är föreskrivet och det som faktiskt sker
De obsoleta handläggningsreglerna
En handläggning i form av standards och rutiner
Handläggningsprocessen som offentlig institution

174
176
177
178

Det diskretionära handlingsutrymmet – en fråga om inskränkt autonomi
En god men svårtillämpad lagstiftning

183
183

9

En svag profession
Effekter av handläggningens organisering

186
188

Slutord

190

REFERENSER

192

Källmaterial och offentligt tryck

192

Litteratur

196

SUMMARY

204

BILAGOR

210

Bilaga 1. Frågeområden/formulär till områdescheferna i Sundsvallsstudien.

210

Bilaga 2: Tabeller - handläggarstudien

212

Bilaga 3: Tre fallbeskrivningar

217

Bilaga 4: Handläggarenkäten (exklusive fallbeskrivningarna och attitydfrågorna)

219

Bilaga 5: Regressionsmodellerna (Rolf Dalin, Mitthögskolan, Sundsvall)

226

Bilaga 6: Resultat av regressionsanalyser

227

Bilaga 7: Matris för dokumentationsstudien

229

10

1. Inledning
Syftet med denna avhandling är att belysa fördelningen av hjälp som äldre och
funktionshindrade har rätt till enligt lag i form av hemtjänst och särskild bostad,
vilket benämns bistånd och regleras i socialtjänstlagen. Alla har inte rätt till bistånd utan rätten föregås av en prövning som sker genom en byråkratisk procedur,
där myndigheten står för bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar om lämplig
insats enligt vissa regler. Bedömningen görs av en myndighetsföreträdare som
förväntas besitta professionell kompetens att avgöra vem som har rätt till bistånd
och i vilken form denna hjälp ska utgå. De handläggare som har till uppgift att göra
denna bedömning och fatta beslut om bistånd är tjänstemän. Fördelningen av bistånd betraktas som myndighetsutövning, vilket i sin tur innebär att handlingen är
omgärdad av regler. Reglerna är till för att garantera den enskildes rättssäkerhet i
beslutsfattandet och utgör stommen i en byråkratisk process. Bedömningen av
behoven sker ofta hemma hos de äldre och funktionshindrade. Denna handling
kan därmed sägas utgöra ett påtagligt möte mellan det offentliga och det privata.
Det är i skärningspunkten mellan den byråkratiska proceduren och de äldres och
funktionshindrades vardagsliv, som handläggningen och det professionella handlandet tar plats och som utgör avhandlingens fokus.
Genom egna erfarenheter som handläggare och arbetsledare inom äldreomsorgen blev vi redan i slutet på 1980-talet intresserade av beslutsprocessen och behovsbedömningen. Även om vi inte då hade några djupare reflektioner eller klara
frågeställningar kring ämnet, började vi inse att bedömning av hjälpbehov och
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen innefattade betydligt mer komplicerade
frågor än vad som framgick i den rådande allmänna uppfattningen hos kollegor
och ledning. Begrepp som rättssäkerhet och handläggning användes nästan aldrig
när vi och våra kollegor diskuterade vårt arbete. Dessa begrepp var överhuvudtaget ovanliga i 1980-talets äldreomsorg.
En litteraturgenomgång kring äldreomsorgens behovsbedömning och beslutsfattande1 visade att området var relativt outforskat och vi fann ett ytterst begränsat
antal rapporter i ämnet. Före 1991 förekom i stort sett ingen litteratur som tog upp
och problematiserade äldreomsorgens behovsbedömning och beslutsfattande. Det
som fanns var i huvudsak handböcker kring handläggning och dokumentation.
Först efter 1991 blev området mer uppmärksammat genom ett antal granskningsrapporter från tillsynsmyndigheter. Denna påtagliga brist på litteratur blev ytterligare en inspirationskälla i vårt sökande efter kunskap kring det vi 1997 benämnde
behovsbedömningens ”mystik”.2 Mystiken bestod av den svaga kopplingen vi såg
mellan den hjälpsökandes begäran såväl som behov och handläggarnas beslut. Det
blev uppenbart att det saknades kunskap om hur behovsbedömningen och beslutsfattandet går till samt handläggarnas roll och agerande. Bristen var däremot inte
lika påtaglig när det gällde kritik kring vad handläggarna inte gjorde och inte dokumenterade. Detta återkommer vi till längre fram i kapitlet.
___________________________
1
2

Lindelöf & Rönnbäck 1994a (Socialstyrelsen 1994a).
Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).
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Trots denna mystik kring vad som sker vid beslutsfattandet kan det som verkställs,
d v s den faktiska hjälpen, sägas vara väl känd hos medborgarna. De flesta äldre
och funktionshindrade känner förmodligen till möjligheten att få hemtjänst eller att
kunna få flytta till ett särskilt äldreboende. Däremot är det sannolikt inte lika självklart för alla hur man får tillgång till denna hjälp och vad som fäller avgörandet,
eller att det överhuvudtaget handlar om en laglig rättighet. Vi hoppas därför att
denna avhandling kan bidra till att öka kunskaperna kring hur fördelningen av
samhällets äldreomsorgsresurser sker, och att vi genom avhandlingen kan bidra till
en ökad medvetenhet och insikt i fördelningens problematik. I detta inledande kapitel redogör vi närmare för vårt val av ämne, avhandlingens syfte och frågeställningar samt avhandlingens disposition. I inledningskapitlet ingår också ett avsnitt
kring den forskning som tidigare gjorts och som berör avhandlingens tema.

Om att fördela samhällets äldreomsorg
Som vi nämnt inledningsvis är det socialtjänstlagen som reglerar rätten till bistånd.
Denna lag anger också samhällets ansvar för medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet. Samhället har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att bl a
äldre personer ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Ansvaret och skyldigheten
att tillgodose medborgarnas behov har tilldelats kommunerna. Dessvärre har det
blivit alltmer uppenbart att de ekonomiska resurser som är avsatta för samhällets
äldreomsorg inte överensstämmer med äldres behov eller efterfrågan av hjälp. Att
det förhåller sig på detta vis är flera forskare överens om.3 Om resursgapets storlek
och om själva fördelningen av resurserna råder det däremot delade meningar.4
Skillnaden mellan behov och resurser innebär således, att alla äldre inte får eller
kommer att kunna få hjälp genom den offentliga äldreomsorgen. En synbar konsekvens av gapet mellan behov och resurser, är att antalet personer som beviljas
offentlig hjälp har minskat kraftigt samtidigt som antalet äldre över 80 år ökar.5
Om nu den grupp äldre som idag ställs utanför systemet inte blivit friskare och kan
klara sig på egen hand, föreligger ett samhällstillstånd där ett stort ansvar läggs på
den enskilde. Den enskilde måste istället för att få hjälp via samhällets försorg förlita sig på anhöriga, skaffa hjälp på annat sätt eller helt enkelt avstå från att få
hjälpbehovet tillgodosett.6 Om utvecklingen mot ett allt större gap mellan äldres
behov av vård och omsorg och samhällets insatser tillåts öka finns, enligt professor Mats Thorslund7, en risk att den svenska välfärdsmodellen förlorar sin legitimitet och att offentligt finansierad äldreomsorg och äldrevård starkt ifrågasätts.
De senaste åren har också massmedia riktat kritik mot kommunerna och deras
sätt att sköta äldreomsorgen. Bland annat har flera uppmärksammade reportage
___________________________
3

SOU 1996:163.
Lagergren & Batljan i DN-debatt 23 december 1999, Finansdepartementet 2000.
5
Szebehely SOU 2000:38.
6
Szebehely 2003.
7
Thorslund 2002.
4
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tagit upp brister i såväl hemtjänsten som äldreboenden.8 Bristerna har både handlat
om det man kallat ”vanvård” i äldreboenden, och en hemtjänst vars hjälpinsatser
inte alltid motsvarar de äldres behov. Som ett svar på delar av kritiken gick socialminister Lars Engqvist i februari 2003 ut och lovade en lagändring som skulle
innebära att alla över 75 år skulle få rätt till hemtjänst.9 Detta uttalande kritiserades
emellertid av Svenska Kommunförbundet och Demensförbundet, som båda hävdade att detta i praktiken var orealistiskt och omöjligt att genomföra. De ansåg att
en viss gallring måste ske för att säkerhetsställa att de mest vård- och omsorgsbehövande verkligen får nödvändig hjälp.
Idag sker också en form av gallring genom individuell prövning med stöd av
socialtjänstlagens biståndsparagraf. Det innebär att behovsprincipen ska vara
styrande och att varje ansökan om hjälp ska prövas individuellt. Ett annat möjligt
sätt att fördela äldreomsorgsresurserna är genom generell tilldelning i likhet med
socialministerns förslag ovan. Vid en generell tilldelning sker ingen individuell
prövning utan här riktas en förutbestämd insats till en grupp individer med ett definierat hjälpbehov. Ett fåtal kommuner i landet tillämpar också en form av generell tilldelning av hjälpen, men med förbehållet att tilldelningen endast gäller vissa
insatser och upp till en begränsad nivå. Den hjälp som ges inom ramen för generell
tilldelning, handlar dessutom i huvudsak om det kommunerna benämner ”service”, vilket i princip rör hjälp med städning och inköp. Det absolut vanligaste sättet
att fördela hemtjänst och särskilda boendeplatser är emellertid via den individuella
behovsprövningen. För att hantera detta har en form av byråkrati utvecklats. Byråkratin blir därmed ett redskap för att fördela samhällets resurser till dem som anses
behöva denna hjälp, vilket inbegriper att alla som söker inte kan få bistånd. Indirekt handlar detta om en hantering av gapet mellan resurser och behov/efterfrågan.
Den individuella fördelningen av hemtjänst och särskilda boendeplatser har,
som vi nämnt, delegerats till särskilda tjänstemän i de flesta kommuner. Dessa
tjänstemän har härigenom tilldelats ett stort ansvar, inte minst gäller det ett direkt
eller indirekt ekonomiskt ansvar. Vid en mätning i oktober 2001 fattades i landets
kommuner 32 921 beslut om bistånd till hemtjänst och särskilt boende för personer 65 år och äldre10. Omräknat till antal beslut per år rör det sig om drygt 390 000
beslut. Kommunernas sammanlagda kostnader för vården och omsorgen om äldre
uppgick till drygt 73 miljarder kronor år 2002.11 Huvuddelen av dessa 73 miljarder
förfogar och ansvarar äldreomsorgens handläggare över genom sina beslut, varför
det borde vara mycket angeläget för samhället att få kunskaper om hur denna fördelning går till.

___________________________
8

Sveriges television gjorde i programmet ”Uppdrag granskning” flera reportage under perioden
mars 2002 till januari 2003 om brister inom äldreomsorgen.
9
DN-debatt 19 februari 2003.
10
Socialstyrelsen 2002b.
11
Socialstyrelsen 2003c.
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Problemformulering och syfte
Handläggningsprocessen är den byråkratiska procedur, vilken omgärdar beslutsfattandet som utgörs av normer och strukturer. Byråkratin består självfallet inte
bara av formaliserade handläggningsregler, utan är även bärare av andra mer
lokalt förankrade administrativa rutiner och riktlinjer. Detta kommer vi att beröra
längre fram i avhandlingen. Formellt sett börjar handläggningsprocessen med en
ansökan om hjälp. Denna ansökan behandlas och utreds därefter av handläggaren
som också har uppgiften att fatta ett beslut. Denna process som inkluderar behovsbedömning och beslutfattande är därmed avgörande för vem som ska få hjälp och
vilken hjälp som beviljas. För en enskild person kan det handla om att överhuvudtaget få ”tillträde” till samhällets stöd. De formella regler som omgärdar handläggningsprocessen återfinns såväl i socialtjänstlagen som i förvaltningslagen och
berör främst hur man tar emot och hanterar ansökan samt hur beslutet ska vara
utformat. Reglerna kring själva utredningsmomentet där bedömningen och prövningen görs handlar främst om rätten till insyn och delaktighet i utredningen. Själva innehållet i utredningen överlämnas däremot till kommunerna och till den profession, som med stöd av sin kunskap och kompetens bäst förväntas avgöra vem
som är i behov av hjälp från äldreomsorgen och hur denna hjälp ska utformas.
Lagstiftningen anger endast att det ska föreligga ett behov och att behovet inte ska
kunna tillgodoses på annat sätt. Behovet ska därefter vara styrande för val av insats. Lagen säger inget mer konkret om vem och under vilka förutsättningar man
kan få hjälp eller vad hjälpinsatserna ska bestå av, bortsett från att biståndet ska
tillförsäkra skälig levnadsnivå.
Detta är i korta drag den formella strukturen kring handläggningsprocessen.
Strukturen för denna handläggningsprocess är inte unik för omsorgen om äldre,
utan reglerna är lika oavsett målgrupp. Förvaltningslagens regler gäller dessutom
för all myndighetsutövning, oavsett förvaltning eller myndighet. Trots detta har
just handläggningsprocessen inom äldreomsorgen utsatts för mycket kritik de senaste åren, särskilt vad gäller brister i rättssäkerheten. Det till synes enkla och
självklara har inte alltid visat sig vara självklart inom äldreomsorgen. Nedan ger vi
en kort inblick i en alternativ bild av äldreomsorgens handläggningsprocess, en
bild som inte i alla avseenden stämmer överens med vad som förväntas och föreskrivs.
En av de allra första rapporterna där äldreomsorgens handläggning belystes var
Birgitta Benders ”Pensionärslotteriet”.12 Bender liknade processen, eller kanske
snarare utfallet av denna process, vid ett lotteri. Lotterimetaforen antyder en
slumpmässighet i beslutsfattandet med en mycket svag koppling till den hjälpsökandes behov. Själva lotteriet i form av ett antal vinst- och nitlotter bestod av vem
som kom att handlägga ansökan. Bender menade att biståndsbesluten mer styrdes
av de enskilda handläggarnas ålder, kön, erfarenhet och kompetens än av de hjälpsökandes behov. Andra studier förstärker bilden av att det inte är den hjälpsökandes direkta vård- och omsorgsbehov som styr hjälpinsatsen. Om så var fallet skulle
___________________________
12

Bender 1996.

14

de med det största hjälpbehovet också ha den mest omfattande hjälpen. Elisabeth
Lagergren menar istället att åldersprincipen går före behovsprincipen. Trots ett
likadant vårdbehov fick åldersgruppen 75-79 år i högre grad klara sig utan hemhjälp i jämförelse med åldersgruppen 85 år och äldre.13 Även äldreomsorgsforskaren och professorn Marta Szebehely hävdar att den hjälpsökandes ålder påverkar
beslutet. Förutom åldern menar hon att också närheten till anhöriga inverkar på
möjligheten att få hjälp.14 Äldre som har anhöriga i sin närhet fick hemhjälp i
mindre utsträckning, i jämförelse med dem som har längre till sina anhöriga eller
som helt saknar nära anhöriga enligt Szebehely.
Handläggningens organisering med specialiserade handläggare belystes första
gången i mitten av 1990-talet i en Socialstyrelserapport om alternativa styr- och
driftsformer.15 Organiseringen har också visat sig ha en viss betydelse för beslutsfattandet.16 Denna faktor beskrivs utförligare i kapitel två under avsnittet om handläggarna och handläggningens organisering.
Andra faktorer som anses påverka beslutsfattandet med strukturella förtecken17
härrör från omgivningsfaktorer, t ex befolkningens sammansättning, ekonomiska
förhållanden och konsekvenser av statliga reformer som Ädelreformen, psykiatrireformen och handikappreformen. Försök att hitta förklaringar till de stora kommunala skillnaderna i beslutsfattande har emellertid inte visat på några entydiga
resultat.18 Det faktum att allt färre får hjälp från hemtjänsten tyder emellertid på att
kommunerna generellt sett tillämpar en allt restriktivare bedömning vid hjälptilldelningen.19 Detta tyder i sin tur på att en individuell bedömning inte alltid tillämpas. En generellt ökad restriktivitet kan ha uppstått inom byråkratin, som ett sätt
att hantera det ökade behovet/efterfrågan av hjälp. Men vari denna restriktivitet
består och på vilket sätt den påverkar den individuella behovsbedömningen är fortfarande oklart. Den ökade restriktiviteten syns förvånansvärt nog inte heller i ett
ökat antal avslag på biståndsansökningar, något som borde vara en naturlig följd
av denna utveckling. Det finns dessutom få formella direktiv eller öppna prioriteringsdiskussioner kring fördelningsproblematiken, utan detta överlämnas oftast
helt till de enskilda beslutsfattarna att bedöma i varje enskilt fall. Den enda styrning som de enskilda beslutsfattarna får från den politiska ledningen är i praktiken
att hålla sig inom givna budgetramar. Detta bidrar till att förändringar i tilldelningen av hjälp är osynliga för allmänheten enligt Thorslund.20
Parallellt med de frågor som väckts kring vad som styr den individuella tilldelningen av hjälp har den formella handläggningen undersökts och kritiserats. Tillsynsmyndigheter har vid åtskilliga tillfällen granskat dokumentationen av hand___________________________
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läggningsprocessen de senaste 10 åren, vilket har lett till en omfattande och upprepad kritik.21 Den granskade dokumentationen har uppvisat stora brister som anses ha lett till stora rättssäkerhetsförluster för de hjälpsökande. Det som bl a lyfts
fram är brister i hanteringen av själva ansökan och att det t o m saknas socialtjänstakter. En annan faktor som påtalats är hanteringen av dokumenterade avslag.22 Med hänsyn till tidigare resonemang om den ökade restriktiviteten inom
äldreomsorgen är det inte alltför djärvt att anta att många hjälpsökande, som nekas
bistånd, ofta får nöja sig med muntliga avslag. De problem och brister i fördelningen, som nämnts, handlar dels om innehållsliga brister där behovsprincipen
inte följs, dels om brister i den formella hanteringen av handläggningen. Vi menar
att det är anmärkningsvärt att dessa brister återupprepas trots den omfattande kritiken av en till synes enkel process, åtminstone då det gäller hanteringen av den
formella handläggningsgången. Trots att bristerna kan sägas vara väl kända är de
uppenbart besvärliga att ”rätta till” och det verkar vara svårt att få till stånd en förändring. Problemen och bristerna kan därför inte betraktas som några enkla administrativa problem som kan lösas via instruktioner, råd och anvisningar. Om så
vore skulle problemen förmodligen inte längre kvarstå.
Ovan nämnda problem och brister kan sägas röra biståndsbeslutens giltighet.
Men problemen säger också något om svårigheter i hanteringen av den formella
handläggningsprocessen. Trots dessa uppenbara brister och problem är behovsbedömningen och beslutsfattandet som process fortfarande höljd i dunkel. Fördelningen av bistånd till äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, beskrivs
i litteraturen som något som försiggår i en ”undanskymd vrå”23 inom ramen för
”demokratins svarta hål”24 eller som i en ”svart låda”25 mer eller mindre osynlig
för omvärlden. Vår avsikt är därför att lyfta på locket till denna ”svarta låda” för
att söka klarhet i varför handläggningsprocessen inom äldreomsorgen ser ut som
den gör och varför den tycks leva ett eget liv.
För att öka kunskapen kring handläggningsprocessen av bistånd till äldre och
funktionshindrade samt för att nå fram till vad som gör delar av processen så problematisk, är vårt syfte att beskriva och analysera hur behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen hanteras i relation till lagstiftningen.
För att uppnå syftet kommer vi att analysera handläggningsprocessens olika
moment, framför allt så som dessa framträder i dokumenterad form, men även så
som momenten framträder enligt handläggarnas egna utsagor. Anledningen till att
vi valt att lägga stor tonvikt vid dokumentationen hänger samman med dess betydelse i handläggningen och att den utgör handläggarnas ansvarsområde. Dokumentationen i akter och biståndsbeslut är ett ”avtryck” av handläggningsprocessen
och kan sägas utgöra ett slags kvitto på vad som skett i mötet mellan den hjälpsö___________________________
21
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kande och myndighetspersonen. Dokumentationen är också central för de hjälpsökande och en förutsättning för att denne ska kunna överklaga ett beslut. Vi betraktar därför dokumentationen, som en viktig del i handläggarnas uppgift och som ett
uttryck för deras handlande.
Vi har valt att närma oss vårt syfte genom följande frågeställningar:
• Hur hanterar handläggarna den formella handläggningsprocessens olika
steg (ansökan, utredning, beslut)?
• Hur kartlägger och bedömer handläggarna de hjälpsökandes behov?
• Vad karaktäriserar biståndsbesluten och hur relateras dessa beslut till ansökan om bistånd?
• Vilken roll spelar organiseringen, d v s om handläggarna är integrerade eller specialiserade för handläggningsprocessen?
• Vilka skillnader finns mellan det faktiska och det föreskrivna handlandet
genom handläggningsprocessens olika steg?
Trots att det finns olika studier som visar på brister i handläggarnas hantering av
den formella handläggningsgången, menar vi att det ändå behövs en mer samlad
bild över handläggarnas agerande och att den faktiska handläggningsprocessen
synliggörs. Ansatsen i våra frågeställningar är därför deskriptiv med fokus på det
faktiska skeendet. Vi söker i första hand efter gemensamma mönster och strukturer i handläggarnas agerande som kan ställas mot vad som föreskrivs. Förutom
likheter och mönster kan även olikheter i handlandet bidra till att skapa förståelse
för vad som sker och varför.

Avhandlingens empiri och avgränsning
När vi i mitten av 1990-talet påbörjade studierna kring behovsbedömningen och
beslutsfattandet inom äldreomsorgen utgick vi från företeelsens två huvudaktörer;
den hjälpsökande äldre och handläggaren. Den tankemodell vi då utgick från baserades på att bedömning och beslut dels påverkades av den äldres resurser, förmågor och levnadssätt, dels av strukturella och individuella faktorer som omgärdar
handläggningen och handläggaren. Vi betraktade således behovsbedömningen
som ett möte mellan två aktiva parter där båda kan påverka utfallet av behovsbedömningen. I avhandlingen har vi avsiktligt valt att fokusera enbart på handläggarnas handlande och det uttryck detta tar sig i denna process. Det bör emellertid
betonas att vi för den skull inte är ointresserade av den hjälpsökande äldre. Det
vore eftersträvansvärt att kunna studera båda aktörerna inom ramen för en och
samma studie, men vår avgränsning har sin grund i det ansvar som vilar på myndigheten i handläggningsprocessen. Att processen eller snarare dess resultat uppfattas som ett lotteri eller att man konstaterar att hjälpbehovet inte är avgörande för
beslutet, menar vi är en allvarlig kritik, som i sin tur kräver en fördjupning av hur
myndigheten hanterar denna process. Det är därför som vi upplever det angeläget
att studera myndigheten via handläggarna och deras agerande, oberoende av vem
17

den hjälpsökande är eller hur han eller hon agerar. Däremot är de äldre och hjälpsökande oerhört centrala som mottagare av hjälpen, eftersom det är dessa som berörs av handläggningsprocessens konsekvenser.
Avhandlingens fokus ligger således på handläggarna och deras agerande. För
att kunna besvara frågan om hur handläggningsprocessen går till har vi använt oss
av empiri, som vi samlat in under tidsperioden 1995 till 2001. Tre av våra undersökningar är tidigare publicerade.26 I avhandlingen presenteras dessutom empiri
som inte tidigare har publicerats. I detta avsnitt redogör vi översiktligt för de olika
delstudierna och på vilket sätt dessa används för att skapa en helhetsbild av äldreomsorgens handläggningsprocess. Syfte, metod och urval för respektive studie
presenteras utförligare i kapitel fyra.
Metod och urval har varierat beroende på de olika undersökningarnas frågeställningar och utgångspunkter, men det övergripande syftet har varit att granska
hur behovsbedömningen och beslutsfattandet sker inom äldreomsorgen. Den första studien som ingår i avhandlingen genomfördes 1995-1996 i Sundsvall och benämns här Sundsvallsstudien27. Undersökningen baserades dels på en aktgranskning, dels på personliga intervjuer med handläggare kring tillvägagångssättet vid
behovsbedömningen. I undersökningen ingick även intervjuer med hjälptagare28,
vars resultat vi emellertid inte använder i avhandlingen. Två år senare fick vi uppdraget att genomföra en riksomfattande undersökning av behovsbedömningen och
beslutsfattandet inom äldreomsorgen. Undersökningen, som här går under namnet
handläggarstudien29 baserades på en enkät till 327 handläggare. Enkäten bestod
dels av allmänna frågor kring handläggningen, dels av fallbeskrivningar av tre
äldre hjälpsökande enligt vinjettmetoden. Med utgångspunkt från dessa fallbeskrivningar fick handläggarna göra en bedömning av de sökandes behov samt fatta
beslut om bistånd. Ett av syftena med undersökningen var att se om sättet att organisera handläggarna och handläggningen påverkade biståndsbeslutet.
1999 genomfördes åter en riksomfattande studie, denna gång med fokus på dokumentationen av handläggningen och särskilt på beslutets utformning. I denna
undersökning som vi benämner dokumentationsstudien30 granskades 1190 akter
från handläggare i 29 kommuner. Syftet var bl a att se hur biståndsbesluten dokumenterades och vilken information de hjälpsökande fick kring den beslutade hjälpen. I samband dokumentationsstudien gjorde vi en ytterligare granskning med
fokus på vad som dokumenterades i utredningen. Resultaten från granskningen av
utredningarna presenteras för första gången i och med avhandlingen. Beskrivningen av tillvägagångssättet återfinns i metodkapitlet under rubriken, Dokumentationsstudien: Kartläggning och ställningstagande.
Den sista empiriska informationskällan är ett antal samtal med handläggare i s k
fokusgrupper. Kontinuerliga träffar genomfördes i olika omgångar under åren
___________________________
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1999 till 2001 med handläggare i tre kommuner. Samtalen berörde juridiska spörsmål, bedömningskriterier och diskussioner kring behov. Empirin från fokusgrupperna har inte heller publicerats tidigare, utan presenteras här för första gången.
När vi nu i avhandlingen presenterar såväl tidigare publicerad empiri som
opublicerad är vår strävan att skapa en helhet av handläggningsprocessen och
handläggarnas agerande. Det centrala i vår analys har varit att se om det finns ett
gemensamt mönster och en struktur i handläggarnas agerande, trots tidigare forskares kritik på stora variationer i besluten. Det faktiska har därefter ställts mot det
föreskrivna och normerande handlandet. Vi har lyft fram ett antal kritiska situationer, där diskrepansen varit anmärkningsvärt stor eller där handlandet kan tänkas få
betydande konsekvenser för de hjälpsökande.

Forskning om äldreomsorgens behovsbedömning och beslutsfattande
Vid en litteraturgenomgång kring äldreomsorgens behovsbedömning som vi
genomförde 199431 fann vi ett 30-tal titlar som berörde ämnet. En majoritet av
litteraturen utgjordes av granskningsrapporter från tillsynsmyndigheter. En tredjedel av litteraturen hade dessutom publicerats efter 1991, vilket kan förklaras av att
ämnet blev uppmärksammat först på 1990-talet. I denna genomgång av aktuell
forskning inom området, har vi valt att presentera studier dels med fokus på bedömningen och dess utfall, dels med fokus på handläggarna och deras handlingsutrymme. Vidare har vi även valt att lyfta fram några studier inom närliggande
verksamhetsområden, som fokuserat handläggningsprocessen och som vi bedömer
som intressanta.
I detta sammanhang bör nämnas att forskningen om äldre, deras vård- och omsorgsbehov samt om själva omsorgsarbetet är betydligt mer omfångsrik. Forskningen om äldre har dessutom genomgått en förvandling. Fram till 1980-talet var
forskningen främst inriktad på äldres sjukdomar och demografiska utveckling.
Äldres vardagsliv och omsorgsarbetet var tidigare i stort sett osynligt inom forskningen.32 Efter 1980 började en socialt inriktad forskning och en forskning med
fokus på kvinnors liv och arbete att intressera sig för äldre och deras omsorgsbehov. Forskningsprogrammet Äldreomsorgens vardag och villkor under ledning av
professor Rosmari Eliasson har haft stor betydelse för beskrivningen av äldres
vardagsliv och för omsorgsarbetet. Genom forskningsprogrammet har omsorgen
om äldre lyfts fram som ett vetenskapligt fält. Ytterligare exempel på betydelsefulla forskare inom området är professor Gerdt Sundström, som bl a studerat äldres
behov av hemhjälp och äldreomsorgens utveckling33, och professor Stina Johansson som studerat den sociala omsorgens professionalisering34. I kapitlet om äldre___________________________
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omsorgens fält och aktörer hänvisar vi också till några studier som mer generellt
beskriver äldreomsorgen.
Vårt fokus och våra frågeställningar är emellertid inriktade mot det som föregår
den faktiska hjälpen och omsorgsarbetet. Kring behovsbedömningen och beslutsfattandet som generella begrepp finns en omfattande forskning. En sökning via
Libris databas på begreppet ”needs assessment” gav t ex 116 titlar.35 I en sökning i
olika ämnesdatabaser fick vi fram ytterligare artiklar och litteratur inom området.36
Majoriteten av dessa titlar härrör emellertid från medicinsk forskning. Men begreppet behovsbedömning är också vanligt förekommande inom pedagogiken. En
motsvarande sökning på ”assessment” ledde fram till över 8 000 träffar. Det är
därför uppenbart att begreppet har ett brett användningsområde och ”assessment”
eller ”needs assessment” kan som begrepp inte kopplas till ett visst ämnesområde
eller forskningsdisciplin, utan har olika betydelser beroende på område. Den litteratur kring ”needs assessment” som mer specifikt rör äldreomsorgens behovsbedömning är ofta inriktad mot behovsbedömning som en teknik37, där olika verktyg
och redskap utvecklats för att komma fram till ett vårdbehov. Fokus ligger på hur
man ska göra för att ta reda på behoven eller snarare på hur man bör göra. Detta är
särskilt vanligt inom medicinsk inriktad litteratur. I länder som Tyskland, Holland,
Norge, Finland, Belgien, Spanien och Österrike tycks också behovsbedömning
och olika bedömningsinstrument diskuteras flitigt. I dessa länder görs också försök
att standardisera bedömningen38, bl a för att undvika handläggarens inflytande och
partiskhet. Noteras kan att i den anglosaxiska litteraturen, som visserligen främst
är inriktad mot socialt arbete med barn och familjer, omnämns ofta maktaspekten i
mötet mellan myndigheten och de hjälpsökande.39 Eftersom vi inte intresserat oss
för behovsbedömningsbegreppet utifrån ett generellt och internationellt tolkningsintresse, utan söker dess koppling till ett givet nationellt sammanhang och en given lagstiftning, kommer vi i här att begränsa oss till svensk litteratur. Utgångspunkten vid fördelningen av hemtjänst och särskilt boende är de krav och de rättigheter som gäller enligt socialtjänstlagen och dess biståndsparagraf.

Studier med fokus på bedömning och beslut
Behovsbedömning och beslutsfattande har ofta beskrivits som en relativt okomplicerad administrativ rutin, trots att man kunnat konstatera att biståndsbesluten blivit
allt restriktivare under 1980- och 1990-talen. Vid granskning av de hjälpsökandes
behov i relation till beviljad hjälp, har man, som vi tidigare nämnt, tvingats konstatera att det inte är behovsprincipen som styr hjälptilldelningen.40 Istället har andra
___________________________
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faktorer som åldersprincipen41 och omgivningsfaktorer som närhet till anhöriga,
den hjälpsökandes ekonomiska situation samt hemkommun visat sig påverka beslutet42. Men även handläggarens egenskaper och erfarenheter anses ha en större
påverkan på biståndsbeslutet än den hjälpsökandes hälsa och faktiska vårdbehov43.
En forskare som fokuserat behovsbedömningens utfall är Mårten Lagergren, som i
upprepade undersökningar mellan åren 1996 och 2002, studerat äldreomsorgens
handläggning av bistånd i och kring Stockholm.44 Syftet var att se om det fanns
några systematiska skillnader mellan olika socialdistrikt och biståndshandläggarnas bedömning och biståndsbeslut, utifrån en viss situation och med ett visst vårdbehov. Resultaten visade uppenbara skillnader i handläggarnas bedömning av
vårdbehovet och följaktligen även i biståndsbeslutet. Undersökningarna belyser
däremot inte hur handläggarna har kommit fram till sina beslut. Fil dr Gun-Britt
Trydegård granskade i sin avhandling från 200045 skillnaderna i tilldelningen av
hemtjänst mellan kommuner och varför dessa skillnader har uppstått, utan att finna
några enkla svar. Det som konstateras är att kommunerna följer den utveckling
som påbörjats sett över en tidsperiod. En kommun med hög tilldelning av beviljad
hemtjänst fortsätter med en generös tilldelning, om än på en lägre nivå även när
resurserna minskar. Motsvarande utveckling sker i kommuner med låg tilldelning
av hemtjänst. Hemtjänsttilldelning minskar även i dessa kommuner fast till en
ännu lägre nivå. Kommunerna kan sägas följa en inslagen väg. Trydegård använder begreppet ”path dependency” för att beskriva fenomenet.
Två forskare som har berört behovsbedömningen i sina respektive avhandlingar
är Erik Olsson46 och Ingela Wahlgren47. Varken Olsson eller Wahlgren hade studiet av handläggningsprocessen som primärt syfte. Olssons avhandling är en studie av livet på ett multietniskt servicehus utifrån de boendes och personalens perspektiv. Olsson påpekar i sin avhandling att utredningar som görs inom ramen för
handläggningsprocessen inte sker förutsättningslöst. Istället är innehållet i utredningarna en form av anpassning till den institutionella ordningen som råder inom
äldreomsorgen. Han menar att utredningen syftar till att få omsorgsbehoven att
passa in i det rådande ”biståndsschemat”. Frågor och ämnen som inte passar in i
det befintliga biståndsschemat berörs inte. Som exempel nämner han att frågor om
personens vardagsliv och möjlighet att leva ett självständigt och fullgott liv inte
ställdes. Den utredning som görs är enligt Olsson ”en diagnostisering av klienten
och dennes behov som inte är ställd utifrån människors grundläggande ’behov’,
utan är relaterade till hemtjänstens legitimerade handlingsområde”.48 Wahlgren,
som i sin avhandling studerade alternativa driftsformer inom hemtjänsten, noterade vissa problem vid handläggningen av biståndsärenden. Hon beskrev behovsbe___________________________
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dömningen som en paradoxal process, där den formella rättssäkerheten kom i konflikt med behovsbedömningens syfte. Vad hon avsåg var svårigheterna att bedöma
en persons individuella hjälpbehov, samtidigt som detta förväntas ske utifrån en
objektiv och likvärdig bedömning, något som hon var tveksam till om det överhuvudtaget var möjligt. Hon lyfte även fram brister i utredningen, som hon menade i
alltför hög grad var fokuserade på de praktiska behoven. För att fastställa hjälpbehovet, behövs enligt Wahlgren, en omfattande utredning kring hälsotillstånd, bostadsförhållanden, möjligheter att få hjälp av andra samt sociala förhållanden i
övrigt och sådana utredningar utfördes inte i praktiken.
En kanske än mer kraftfull kritik av behovsbedömningen och hur den har utvecklats presenterades i en rapport från Socialstyrelsen.49 Vad som framkom var
att kommunerna generellt drog ned på utbudet av hjälp, samtidigt som man sa sig
utgå från en individuell prövning av behovet. Författarna menar därför att ”biståndsbedömningarnas” (författarnas uttryck, egen anm) primära syfte tycks vara
att mota ut servicemottagare, något som uppenbarligen varit framgångsrikt. Användningen av begreppet biståndsbedömning som synonymt med behovsbedömning och beslutsfattandet inom äldreomsorgen är vanligt förekommande. Vi
kommer att återkomma till detta längre fram i avhandlingen. Begreppet ”biståndsbedömning” är enligt vårt förmenande missvisande med tanke på lagstiftningen
och handläggarnas uppgift.
En relativt ny studie kring behovsbedömningen har genomförts av kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård i Södra Stockholm.50 I undersökningen
granskades hur behovsbedömningarna enligt socialtjänstlagens biståndsparagraf
dokumenterades och genomfördes. Författarna konstaterade att behovsbedömningarna sker relativt likartat oberoende av vem som är handläggare. Som exempel nämns att anhöriga och sjukvårdspersonal är de som vanligtvis tar initiativ och
anmäler hjälpbehovet. Likaså att bedömningen ofta sker på sjukhuset eller hemma
hos den sökande. Man konstaterar även att tillgången på resurser styr biståndsbesluten mer än den enskildes faktiska behov.
En forskare som kanske mer än andra studerat behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen är sociologen Monica Nordström,51 som i sin
avhandling om hemtjänstens organisation bl a beskrivit behovsbedömningen som
något som försiggår i en undanskymd vrå. Trots att den är undanskymd menar hon
att behovsbedömningen inte är ostyrbar. Handläggarna agerar både utifrån byråkratiska regler, verksamhetens mål, riktlinjer och ekonomiska resurser samt utifrån den egna uppfattningen om hur vardagen ska organiseras. Det som är dolt,
enligt Nordström, är innehållet i mötet och hur handläggarna använder sig av ovan
nämnda aspekter. Nordström anser vidare att behovsbedömningen har utvecklats
till en sorterings- och katalogiseringsprocess, där medborgare omvandlas till omsorgstagare. De byråkratiska reglerna och riktlinjerna blir instrumentet för att mota
bort presumtiva hjälptagare och för att begränsa hjälpens omfattning. Så som
___________________________
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handläggningsprocessen framställs blir de lokala byråkratiska reglerna i praktiken
överordnade de nationella normerna. Hon skiljer ut fyra olika faser i behovsbedömningsprocessen. Den första handlar om själva begäran om bistånd. Den andra
fasen är prövning och bedömning i ett personligt möte mellan den hjälpsökande
och handläggaren. Tredje fasen benämns samordning och slutligen den sista utgörs av dokumentationen av beslutet. Det är endast i den andra fasen som den
hjälpsökande finns med på ett aktivt sätt. Den sista fasen är inte att betrakta som
ett led i processen eftersom dokumentation mer ses som en verifiering av beslutet.
Enligt Nordström beskrivs behovsbedömningen i termer av informalitet och relationer, vilket visar sig i handläggarnas inställning till dokumentation som något
underordnat. Dokumentationen av ärendehandläggningen var dessutom bristfällig
och tillmättes en låg prioritet av handläggarna själva, trots att de säger sig vara
medvetna om dokumentationens betydelse för den hjälpsökandes rättssäkerhet.

Studier med fokus på handläggare och deras handlingsutrymme
Kerstin Gynnerstedt52 var relativt tidigt ute bland dem som studerade handläggarna och deras handlingsutrymme. Hennes studie, som i generella termer tar upp etik
inom hemtjänsten, belyser även handläggarna och den förvaltningsetik som mer
specifikt präglar tjänstemannarollen. En intressant iakttagelse som Gynnerstedt
gjorde var att flertalet hemtjänstassistenter, tillika handläggare, i första hand såg
sig som omsorgsgivare och inte som kommunala tjänstemän. Hemtjänstassistenterna/handläggarna upplevde att tjänstemannarollen inte stämde överens med deras uppfattning om ett gott handlande. Tjänstemannarollen uppfattades som negativ och byråkratisk, omgärdad av normer och strukturer, något som man inte kunde känna igen sig i. Trots detta menade Gynnerstedt att handläggarnas agerande
tydde på en begränsning av handlingsmöjligheterna och att de inte nyttjade sitt
handlingsutrymme fullt ut. Handlingsfrihet och kunskap är starkt förknippade med
varandra, enligt Gynnerstedt, vilket kan tolkas som att kunskapen är relaterad till
förmågan att utnyttja handlingsfriheten.
Ett liknande resonemang för Gerd Gustafsson, som i sin avhandling studerat relationen mellan den äldre, vårdpersonalen och handläggaren i form av en triad53.
Gustafsson tog bl a upp hur handläggarna, vårdpersonalen och de äldre/vårdtagarna uppfattar behovsbedömningen och biståndsbeslutet, utifrån en
maktaspekt. I Gustafssons studie framgår att handläggarna upplevs ha liten makt
såväl av dem själva som av de andra aktörerna, även om vårdpersonalen och vårdtagarna anser sig ha ännu mindre makt. Gustafsson ställer också frågan hur det är
möjligt att handläggarna, som genom sin roll har den formella makten att besluta
om bistånd ändå upplever sig vara utan makt. Frågan lämnas emellertid obesvarad.
Nordström54, som nämnts tidigare, tar också upp handläggarnas handlingsutrymme och handlingsfrihet. Hon menar att handlingsfriheten beskärs av en stor upp___________________________
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sättning byråkratiska regler, som förvandlar hemtjänstassistenterna till en sorts
gränsvakter och kontrollanter.
Gunilla Silfverberg55 har belyst hemtjänsten, dess olika aktörer och deras handlande utifrån etiska frågeställningar. Hon berör också hemtjänstassistentens roll
och handlingsutrymme i huvudsak som arbetsledare, men även i rollen som handläggare. Hon utgår från fyra olika normativa nivåer, som var för sig är begränsande på handlingsutrymmet. Den yttersta ramen är samhällets grundläggande värderingar som kommer till uttryck via lagstiftningen är socialtjänstlagen. Det handlar
om samhällets övergripande politiska nivå. Nästa nivå utgörs av den kommunala
politiska tolkningen av socialtjänstlagen och dess ramar. Här ger de lokala förutsättningarna och begränsningarna sig tillkänna genom det lokala självstyret. Den
tredje nivån kallar Silfverberg administrativ nivå. På denna nivå är det högre tjänstemän, som ska tolka och verkställa de kommunala beslutsfattarnas mål med exempelvis hemtjänsten. Den sista nivån finns på individ- och gruppnivån. Där utformas gruppspecifika överenskommelser och regler som påverkar den individuella behovsbedömningen.
Bristen på forskning kring äldreomsorgens handläggning av bistånd och kring
handläggarnas agerande och handlingsutrymme har uppmärksammats de senaste
åren. Mats Thorslund och Kristina Larsson, som bl a studerat äldres behov, poängterar att beslut om hemtjänst och särskilt boende är delegerat långt ner i organisationen och att det är få beslut som inte ligger på tjänstemannanivå.56 Enligt författarna får detta till följd att prioriteringsdiskussioner som borde ligga på ledningsnivå undviks. Prioriteringarna överlämnas istället till de enskilda handläggarna för
ställningstagande i varje enskilt fall. Ledningen avhänder sig därmed sitt ansvar
och möjligen kan detta tolkas som att handläggarna ges ett alltför stort ansvar att
fördela äldreomsorgens resurser i relation till den demokratiska ordningen, men
kanske även till handläggarnas kompetens.

Studier kring handläggningsprocessen inom närliggande områden
Vidgas perspektivet till den offentliga sektorn i allmänhet, finner man ett liknande
resonemang kring behovsbedömningen, handläggarrollen och handlingsutrymmet.
Exempelvis visar studier kring sociala barnavårdsutredningar att handläggningsprocessen och den byråkratiska proceduren inneburit en ”klientifiering” av den
hjälpsökande, vilket innebär att individens behov anpassats till institutionens utbud, i stället för att tjänsterna ska anpassas efter hjälpbehovet57. Gunnar Bernler
och Lisbeth Johnsson menar att de sociala utredningarna kan liknas vid en ”prokrustesbädd”, som medför att den hjälpsökandes behov sorteras bort eller huggs
bort om behovet inte passar in i utbudet. Behov som däremot passar in i institutionens utbud förstärks och förstoras. Resultatet blir att bilden av den hjälpsökandes
behov och levnadssituation blir tillrättalagd och anpassad.
___________________________
55

Silfverberg 1996.
Thorslund & Larsson 2002.
57
Friis 2003.
56

24

Med utgångspunkt från aktuell svensk och internationell forskning har Knut Sundell och Tina Egelund58 i en forskningsöversikt bl a bidragit till att öka kunskapen
kring hur dessa utredningar genomförs och vilka faktorer som styr socialarbetarnas beslutsfattande. Vad som framkom var att de svenska barnavårdsutredningarna inte alltid följer de formella krav som ställs på handläggningen, detta gäller särskilt kraven på neutralitet och opartiskhet i bedömningarna samt klientens rätt till
insyn. Vidare framkom i likhet med Bernler och Jonssons studie att det inte alltid
är behoven utan insatserna som styr utredningen. Det innebär att utrednings- och
beslutsprocessen ibland startar med beslutet, vilket inte överensstämmer med den
rationella beslutsgången. De kontextuella faktorer som Sundell och Egelund lyfter
fram och som de menar påverkar socialarbetarna i barnavårdsutredningarna är
politiska, organisatoriska, professionella och kulturella kontexter. Beträffande socialpolitikens betydelse konstaterar de att få forskare har studerat hur lagstiftningen påverkar handläggarna i deras arbete. Det förefaller som om lagstiftningen tas
för given, enligt författarna. Generellt menar Sundell och Egelund att de kontextuella faktorernas betydelse för barnavårdsutredningar inte är tillräckligt klargjorda
och det därför finns ett behov av mer forskning, som utgår från en institutionell
helhetssyn där utredningsarbetet sätt i relation till lagstiftningen och arbetets organisatoriska och yrkesmässiga form.
Till skillnad från äldreomsorgsforskning finns i forskning kring närliggande
verksamheter en tydligare fokusering på analysen av vad som påverkar och begränsar handlingsutrymmets storlek. Roine Johansson59, har studerat försäkringskassan och relationen mellan handläggare och klient. Han menar att handläggarnas
handlingsutrymme inte kan betraktas som något konstant, eftersom klientrelationer sker i olika organisatoriska sammanhang. Johansson kopplar samman handlingsutrymmet med handläggarens uppgift som han menar är organisationens behov av att konstruera en klient, d v s att omvandla en medborgare till klient. Johansson lyfter fram fem dimensioner som särskilt betydelsefulla för konstruktionen av klienten och relationens strukturella kontext. Dimensionerna handlar om
regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseinriktning samt avstånd. Roine Johanssons modell för hur klienter konstrueras har en central roll i
vår analys, varför vi återkommer till dessa dimensioner i kapitel tre samt i slutkapitlet.
Organisering som en påverkansfaktor på handläggarnas agerande har bl a belysts i studier kring socialbidragsarbetet.60 Ingrid Byberg har granskat organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet. De variabler hon tittat på är bl a socialbidragskostnader och rättssäkerhet för klienten. Hennes slutsatser, om än de är vaga,
är att kommunerna kan påverka sina kostnader för socialbidraget genom sättet att
organisera verksamheten. Byberg har utgått från Mintzbergs två byråkratiska organisationsmodeller – maskinbyråkrati respektive professionell byråkrati. Utmärkande för maskinbyråkratin är bl a en hierarkisk och centraliserad organisations___________________________
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struktur och att beslutsfattandet hanteras av specialister, medan den professionella
byråkratin kännetecknas av det motsatta, d v s en decentraliserad och platt organisationsstruktur där besluten tas av den operativa personalen. Enligt Byberg bidrar
den maskinbyråkratiska organisationsmodellen till lägre socialbidragskostnader
och ökad rättssäkerhet. Den professionella byråkratin som ger den enskilde handläggaren en hög handlingsfrihet betraktar hon som svår att kombinera med klientens rätt till en lika behandling. Den definition av rättssäkerhet, som Byberg utgår
från, begränsas dock till förutsägbarhet och lika-behandling. Men rättssäkerhet
omfattar flera dimensioner än formell rättssäkerhet. En vidare definition av rättssäkerhet använder Anna Hollander i en studie om hur rättighetslagar tillämpas i
teori och praxis.61 Hollander menar att man måste skilja mellan formell och materiell rättvisa. Medan den formella rättvisan endast avser om beslutet följt ett bestämt processuellt mönster, handlar materiell rättvisa om att innehållet i beslutet
ska vara socialt och etiskt tillfredställande. Statsvetaren Lena Agevall kan sägas ha
haft den materiella rättssäkerheten som utgångspunkt i sin studie om organiseringens betydelse för personalens möjligheter till etiska ställningstagande och etisk
medvetenhet.62 Hon menar att ansvar och etik är nära förbundna med och ömsesidigt beroende av varandra. En uppdelning av arbetsuppgifter, som sker vid en specialisering av arbetet, riskerar att minska personalens ansvarstagande och därmed
också deras etiska medvetenhet.
I flera studier kring handlingsutrymmet har handläggarnas agerande kopplats
samman med implementering av en policyprocess. Rättssociologen Antoinette
Hetzler63 har studerat försäkringskassan med fokus på lagstiftningen och hur den
tillämpas. Hon har bl a problematiserat vägen från socialpolitiska mål och intentioner till de handikappade och deras verklighet. Hetzler är kritisk till den utbredda
tro, som hon menar finns bland politiker, på att blott ett införande av ett rättsligt
program ska avhjälpa de sociala problem som avsågs. I sina studier kring hur lagstiftning tillämpas har Hetzler lyft fram den inre strukturen och kulturen, som de
svåraste hindren för att förverkliga lagstiftningens intentioner. De yttre hindren är
ofta mer synliga. Trots att dessa hinder inte påverkar tillämpning lika mycket som
organisationens inre struktur, är det de yttre villkoren som åtgärdas. Ett liknande
resonemang förs i en studie, kring implementeringen och policyprocessen av handikappreformen.64 Även här ser man organisationen och dess kultur som avgörande för hur väl en process kan sägas ha implementerats. Utgångspunkten analysen
var att om en reform strider mot en organisations institutionella identitet, kommer
den att möta på motstånd. För att förstå svårigheterna med att uppnå en förändring
på lokal nivå, måste man därför känna till de rutiner och handlingsmönster som
råder i den aktuella organisationen.
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Sammanfattning
Den bild som framträder av äldreomsorgens handläggning av bistånd i forskningen är till viss del paradoxal. Å ena sidan beskrivs processen som ostrukturerad och
lotteribetonad utan någon koppling mellan den hjälpsökandes behov och biståndsbeslutet, vilket antyder att handläggarnas påverkan på beslutet är för stort. Å andra
sidan beskrivs behovsbedömningen som styrd och förutbestämd, där handläggarnas makt är starkt begränsad av byråkratiska regler. I flera studier kan man ana att
handläggningen sker utifrån ett standardiserat mönster där de hjälpsökande tvingas
anpassa sina behov till en befintlig institutionell ordning. Av forskning inom närliggande område kring handläggarnas handlingsutrymme och agerande framgår
även där att institutionella omgivningsfaktorer påverkar beslutsprocessen. Det
gäller inte minst organisatoriska faktorers påverkan på processen. Roine Johansson utgår från att individen får en byråkratisk identitet genom av omvandlas från
en medborgare till en klient65, något som vi inspirerats av och som vi återkommer
till kapitel tre.
Det som vi menar saknas i tidigare forskning är hur handläggaren hanterar sitt
handlingsutrymme och sitt uppdrag. Att handläggarna både framställs som offer,
och som självständiga aktörer tyder på att deras uppdrag inte riktigt klargjorts,
något som vi menar är centralt för att kunna kritiskt granska vad som sker.

Några definitioner
I avhandlingen använder vi ofta termerna hjälpsökande och hjälptagare, handläggare/biståndshandläggare, handläggning, handläggningsprocess, behovsbedömning och biståndsbeslut. Varför vi använder dessa uttryck och hur de används
framgår här.
Istället för äldre eller brukare använder vi oss i mesta möjliga mån av hjälpsökande och hjälptagare. Oavsett ålder kan en person kategoriseras som hjälpsökande i och med att han eller hon ansöker om hjälp av äldreomsorgen. Det är inte äldre i sig som vi intresserar oss för i första hand, utan vårt intresse riktar sig mot personer som anser sig vara i behov av hjälp i hemmet eller vill flytta till ett särskilt
boende. Hjälptagare blir man enligt vår tolkning, när beslutet fattats och hjälpen
förmedlas eller verkställs. Distinktionen innebär att problemet med ålder undanröjs.
Med handläggare avses i denna avhandling en socialarbetare, som utsetts av
myndigheten att utreda och besluta om vilken hjälp den enskilde ska få med stöd
av socialtjänstlagen. I många kommuner är handläggarna numera ”specialiserade”,
vilket innebär att myndighetsutövningen är den huvudsakliga arbetsuppgiften. I
andra kommuner utgör handläggningsuppgiften en integrerad del av fler arbetsuppgifter, där ansvar för personal och verkställighet också ingår. Äldreomsorgens
handläggare tituleras bl a hemtjänstassistenter, områdeschefer, biståndsbedömare
eller biståndshandläggare. I avhandlingen använder vi benämningen handläggare,
___________________________
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eftersom avhandlingen fokuserar handläggningsprocessen, där bedömningen av
behov och beslut om bistånd utgör grunden för den enskildes hjälp och där myndighetens representant är en viktig aktör. Förutom att enbart använda benämningen handläggare använder vi även titeln biståndshandläggare. Biståndshandläggare
är den benämning som under senare år blivit dominerande som tjänstetitel för de
som enbart arbetar med myndighetsutövning inom äldreomsorgen.
I avhandlingen används ofta handläggning och handläggningsprocess. Med
handläggning avses allt som förekommer i ett ärende från anhängiggörande till
beslutet66 och omfattar tre områden eller stadier - initialstadiet, beredning/utredningsstadiet och avgörandestadiet67. Utmärkande för ärendehandläggning är att frågan ska leda fram till ett formellt beslut68. Handläggning kan även
beskrivas i termer av ett administrativt handlande69. I ett administrativt handlande
ingår verksamhet som syftar till ett beslutsfattande. Man skiljer därmed mellan
myndighetens beslutande verksamhet och den löpande driften av verksamheten.70
Handläggningen av ett biståndsärende, som räknas som myndighetsutövning, är
omgärdad av formföreskrifter knutna till det administrativa beslutsfattandet.71 De
formella regler som omgärdar handläggningen syftar till att skydda medborgaren
mot maktmissbruk från myndighetens sida och utgår från förvaltningslagen. Reglerna är i huvudsak kopplade till handläggningens initial- och avgörandestadier.
Termen handläggningsprocess skiljer sig inte från definitionen av handläggning, men genom att vi använder ordet process antyder vi en något vidare tolkning. Handläggningsprocessen omfattar förutom de formalia som beskrivits ovan
även av dess innehåll. Med innehåll avses den del i handläggningen där den professionella socialarbetarens, som vi här benämner handläggare, yrkeskunskap ska
trädda fram. De är i detta moment som behovsbedömningen kommer in. I utredningsstadiet, ska den sociala professionens kunskap om målgruppen och målgruppens behov relateras till samhällets lagar, normer och intentioner. Utgångspunkten
för utredningen är den hjälpsökandes ansökan och behovsbedömningen avgör om
det finns en rätt till det sökta biståndet eller inte. Behovsbedömningen sker i två
steg. Det första steget går ut på att kartlägga behoven. Det andra steget utgörs av
själva prövningen och myndighetens ställningstagande. Biståndbeslutet, slutligen
är det sista momentet i handläggningen. Enligt professor Hans Ragnemalm72 kännetecknas ett myndighetsbeslut av ”att det innefattar ett uttalande varigenom myndigheten vill påverka andra förvaltningsorgans eller enskildas handlande”.73 I detta
sammanhang innebär beslutet ett svar på en hjälpsökandes ansökan. Beslutet ska
innehålla ett besked om det sökta har bifallits eller avslagits. Om ansökan har beviljats, ska det framgå i vilken form och omfattning som hjälpen ska utgå. Vid
___________________________
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avslag ska motiven till avslaget framgå. Beslutet utgör också ett underlag för den
personal som sedan ska utföra hjälpen.

Avhandlingens struktur och disposition
Avhandlingen innehåller nio kapitel. I det andra kapitlet redogör vi för äldreomsorgens fält och några av dess aktörer. Ambitionen är att sätta in handläggarnas
agerande och handläggningsprocessen i en kontext. Vi ger en översiktlig presentation av fältet som arena för omsorgsarbetet och vad som präglar äldreomsorgen. I
kapitlet tar vi även upp hjälptagarna, deras behov samt något om äldreomsorgens
utveckling sedan mitten av 1950-talet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om handläggarrollen och hur den har förändrats genom åren. I avhandlingens tredje kapitel
återfinns avhandlingens teoretiska ram. Kapitlet inleds med de juridiska och rättsliga normerna som styr fördelningen. Det som framförallt fokuseras är hur fördelningen av individuellt bistånd enligt socialtjänstlagen förväntas gå till där såväl
materiella som processuella regler belyses. Förutom de juridiska förutsättningar
kring handläggningsprocessen diskuteras rollen som gräsrotsbyråkrat samt den
uppgift som handläggarna i denna roll har – att konstruera en klient.
I kapitel fyra redogör vi för den metod som vi använt oss av i avhandlingen
samt en metodbeskrivning som rör de fyra studier som avhandlingen baseras på.
Empirin som därefter följer, har delats upp i fyra kapitel (fem, sex, sju och åtta)
och inleds via kapitel fem med en beskrivning av hur handläggarna hanterar den
formella beslutsgången (ansökan, utredning och beslut). I kapitel sex berörs behovsbedömningen och hur handläggarna går tillväga när de kartlägger och bedömer behoven. Biståndsbesluten, deras karaktär och beslutens relation till den sökta
hjälpen beskrivs i kapitel sju. I två av de delstudier som avhandlingen baseras på
har vi granskat hur handläggningens organisering påverkat handläggningsprocessen. I det åttonde kapitlet återfinns handläggarnas agerande, med fokus på om de
arbetar både med myndighetsutövning och är arbetsledare för omsorgspersonalen
(integrerat) eller enbart som myndighetsutövare (specialiserat). I avhandlingens
sista kapitel ger vi en helhetsbild av den faktiska handläggningsprocessen i relation till det föreskrivna samt diskuterar hur detta handlande har institutionaliserats.
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2. Äldreomsorgens fält
För att sätta fördelningen av äldreomsorg och handläggningsprocessen i ett konkret sammanhang ger vi här en översiktlig beskrivning av det fält, där denna process äger rum. Beskrivningen berör olika organisatoriska aspekter, som kan betraktas som en del av handläggningsprocessens kontextuella förutsättningar. Beskrivningen ska framförallt ses som en presentation av fältets olika aktörer och vad
som kännetecknar deras roll inom äldreomsorgen. Men beskrivningen omfattar
också andra särdrag för detta fält. För att karaktärisera fältet ytterligare ger vi en
kort redogörelse av vad som anses prägla vård- och omsorgsarbetet. Med fördelningsperspektivet som utgångspunkt fokuseras sedan de hjälpsökande, d v s de
äldre. Denna grupp som ytterst berörs av biståndsbesluten beskrivs genom att vi
kortfattat redogör för synen på de hjälpsökandes behov, följt av en beskrivning av
gruppen äldre och hur stor del av denna grupp som får hjälp av samhället. Kapitlet
avslutas med ett avsnitt om avhandlingens huvudaktörer – handläggarna – där vi
dels tar upp handläggningens organisering som en aspekt av fältet, dels handläggarrollens utveckling från mitten av 1900-talet och framåt.

En översikt av fältet
Fördelningen av äldreomsorg är en fråga om politik, vilket givetvis för med sig att
politiker på olika samhällsnivåer kan påverka vad som sker inom detta fält. Ytterst
ligger ansvaret för fördelningen på riksdagsnivån som genom lagstiftning eller via
andra incitament kan styra kommunerna. Den centrala politiska viljan framträder i
lagstiftningen, medan tillämpningen av äldreomsorgspolitiken utspelar sig däremot på ett lokalt plan ute i landets kommuner. På den lokala nivån är det politikerna som fattar beslut om vad som bör genomföras och inom vilka ekonomiska
ramar verksamheten får ske. Men även tjänstemännen i de kommunala förvaltningarna har ett stort inflytande på besluten genom att dessa deltar i beredningen
av beslutsunderlagen. Beredningen inbegriper exempelvis utformningen av rutiner
och riktlinjer som utgör styrdokument för hur äldreomsorgen ska realiseras i en
kommun. När det gäller tillämpningen av lagstiftningen på individnivå är beslutanderätten inom äldreomsorgen i de allra flesta fall delegerad till enskilda
tjänstemän, i detta fall handläggare. Handläggarna och hur handläggningen organiseras beskrivs längre fram i detta kapitel, medan deras specifika uppgift och roll
återfinns i det tredje kapitlet där vi också tar upp lagstiftningens innebörd.
Förutom genom lagstiftning och ekonomiska incitament är organiseringen av
en verksamhet ett sätt att styra en kommunal förvaltnings inriktning och omfattning. Verksamhetens utformning kan därför sägas ha en rationell bakgrund. Valet
av organisationsform för exempelvis äldreomsorgen är ett politiskt ställningstagande och kan fungera som ett politiskt styrmedel74 när ett reformprogram ska
genomföras. Att få bo kvar hemma trots hög ålder och ohälsa genom insatser från
hemtjänsten är ett exempel på en politisk äldreomsorgsreform, där hjälp i hemmet
___________________________
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skulle ersätta institutionsvård i möjligaste mån. För att kunna genomföra denna
reform byggdes hemtjänstverksamheten ut. Utbyggnaden, som pågick under
många år kulminerade i slutet av 1970-talet för att därefter minska. Den kommunala institutionsvården har däremot inte minskat. Snarare har denna form av äldreomsorg sakta ökat under årens lopp. I avsnittet om hjälptagarna framgår den utveckling som skett mellan 1980 och 2002. Szebehely har sammanfattat utvecklingen genom att konstatera att det skett en förskjutning från sjukhusvård till vård i
hemmet och till äldreboenden, från husliga och sociala uppgifter mot mer medicinskt inriktade omvårdnadsinsatser.75 Även Thorslund har beskrivit den förskjutning som skett från en socialt inriktad hjälp mot en mer sjukvårdsinriktad verksamhet, där hjälptiderna blivit knappare och där handlingsfriheten krympt för
vård- och omsorgspersonalen.76 Samtidigt har, enligt Szebehely, en växande grupp
äldre ställts utanför den offentliga äldreomsorgen.77 Hon har också anfört att en
förändring pågår i riktning mot obetalt omsorgsarbete, informalisering av äldreomsorgen samt från offentlig till privat äldreomsorg. Förskjutningen har drabbat
såväl anställda som hjälptagare, en utveckling som har kostnadseffektivitet som
ledstjärna.78
Den yrkesgrupp många antagligen mest förknippar med omsorgen om äldre är
det stora antalet anställda inom hemtjänsten och vid olika äldreboenden. De är
dessa anställda som i praktiken ska realisera handläggarnas beslut. En majoritet av
dem som arbetar inom äldreomsorgen är offentligt anställda, även om det numera
finns både undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom privata eller kooperativa vård- och omsorgsverksamheter. År 2001 fanns det drygt 190 000 undersköterskor och vårdbiträden anställda inom kommunal vård och omsorg enligt
Svenska Kommunförbundet, vilket framgår i tabell 5 längre fram i kapitlet. Undersköterskor och vårdbiträden är organiserade i grupper ledda av en chef, som har
ansvar för ett geografiskt avgränsat hemtjänstområde eller för en boendeenhet.
Även om de anställda har en grupplokal som utgångspunkt, sker merparten av det
utförda arbetet hemma hos de enskilda hjälptagarna. Att arbeta i någons hem kan
sägas utgöra en karaktäristisk del av äldreomsorgen och då särskilt inom hemtjänsten. Arbetet inom hemtjänsten har av Nordström beskrivit som starkt relationellt
och hjälpen utförs i en social process i möten mellan olika aktörer.79 Att det uppstår ett känslomässigt samspel mellan vård- och omsorgspersonalen och hjälptagarna har även Bengt Ingvad80 belyst i sin avhandling om relationer i hemtjänsten.
Denna relation är viktig för att arbetet ska kunna utföras och för att både hjälptagaren och vårdbiträdet ska kunna uppfatta hjälpen som god, vilket vi återkommer om
i nästa avsnitt. Den specifika miljö, som det innebär att arbeta i någons hem, anses
vara en starkt bidragande orsak till att arbetet är präglat av relationer och att det
sker ett känslomässigt samspel.
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Undersköterskornas och vårdbiträdenas arbete går ut på att tillgodose individens
behov av såväl personlig, praktisk, social som medicinsk hjälp. Men det finns
tecken som tyder på att denna ”holistiska” inriktning minskar inom det praktiska
vård- och omsorgsarbetet, eftersom arbetet tenderar att delas upp. Szebehely har
påvisat att så skett genom en ”taylorisering” av arbetet inom servicehus.81 Enligt
Szebehely bedrevs en mer individanpassad omsorg inom ramen för den traditionella hemtjänsten, medan hon liknade den hjälp som förmedlades i ett servicehus
vid ett löpande band. En tredje modell stod den självstyrande smågruppen för, där
hjälpen hade organiserats så att hjälptagarnas inflytande beskurits. Istället var arbetet mer var anpassat för de anställda genom att de insatser som utfördes var
uppgiftsinriktat. Stina Johansson konstaterar att det som tidigare utförts av en yrkesgrupp numera utförs av flera yrkesgrupper.82 Utöver vårdbiträden och undersköterskor arbetar numera även sjuksköterskor inom äldreomsorgen, men Johansson menar också att andra yrkesgrupper (dietister och fotvårdare) figurerar inom
området. I sammanhanget bör nämnas den påtagliga medikalisering som skett under 1990-talet. Denna utveckling inom äldreomsorgen har Johansson83 i åtanke när
det gäller äldreomsorgens arbetsledare och behovet av kunskap i denna roll. Enligt
Johansson är det den medicinska problematiken hos de äldre, som har hamnat i
förgrunden när kunskapskraven både bland biståndshandläggare och bland dem
som arbetar med den direkta vården i hemmet ska fastställas. De medicinska kunskaperna har prioriterats på bekostnad av de sociala kunskaperna.
Vad som också är kännetecknande är nödvändigheten av en flexibilitet inom
vården och omsorgen, vilket sammanhänger med att hjälptagarnas behov många
gånger skiftar p g a ohälsa eller en hög ålder. En anpassning måste ofta ske till den
rådande situationen hemma hos en äldre, vilket i sin tur medför att de anställda får
ta ett stort ansvar vid fördelningen och utförandet av det dagliga arbetet. EliassonLappalainen och Szebehely har beskrivit omsorgsarbetet inom hemtjänsten som
ett ”självförvaltande arbete som tillåter förbindelse mellan känslans, tankens och
handens arbete”.84 Detta handlingsutrymme anses emellertid ha begränsats av exempelvis regelstyrning, omsorgsarbetets fragmentisering samt via knappare tidsramar.85 Husliga insatser har nedprioriterats till förmån för medicinska insatser
enligt Eliasson-Lappalainen och Szebehely, som påpekar att matlådor ersatt matlagning, att hjälp med tvätt förändrats, att exempelvis varuhemsändning ersatt personlig hjälp med inköp och att tid för sociala kontakter minskat.86 Även om äldreomsorgen har förändrats av kostnadseffektiva skäl och trots att omsorgsarbetet
framställs som mer begränsat och styrt87 har hemtjänstpersonalen fortfarande ett
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stort handlingsutrymme och möjlighet att agera flexibelt. Detta hävdar Drugge i
sin avhandling om läroprocesserna inom hemtjänsten.88
Andra aktörer som också agerar inom äldreomsorgsfältet är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m fl. Även om dessa aktörer i de flesta
fall tillhör sjukvården har de ett inflytande på den kommunala äldreomsorgen. När
exempelvis en äldre patient anses medicinskt färdigbehandlad och klar att skrivas
ut från ett sjukhus finns dessa yrkesgrupper med i bilden i samband med planering
av den fortsatta vården. Som anställda inom primärvården kan de omnämnda personalkategorierna figurera i den fortsatta vården i hemmet. Men medicinsk personal kan även vara kommunalt anställda. Särskilt gäller detta sjuksköterskor, som är
den starkaste växande yrkesgruppen inom äldreomsorgen.89
Till äldreomsorgens aktörer hör också alla anhöriga, varav många tar en aktiv
del av vården och omsorgen. Denna informella omsorg om äldre har exempelvis
Lennarth Johansson studerat.90 Johansson visade att de anhörigas omsorgsinsatser
var minst dubbelt så omfattande som den hjälp hemtjänsten stod för. Anhöriga tar
ett allt större ansvar, vilket inte minst gäller bland makar. Anhörigomsorgen har
ökat bland gifta äldre, en ökning som enligt Szebehely har skett i takt med att
hemtjänsttäckningen minskat.91 Ökningen har kunnat realiseras via makar, där det
oftast är makan som vårdar maken. Medelålders döttrar är också en anhöriggrupp,
som tagit på sig en utökad omsorg för sina föräldrar enligt Szebehely. Utöver denna aktiva del av omsorgen är anhörigas syn på vad äldreomsorgen ska bistå med,
något som både handläggarna och praktiken möter.

Omsorgsarbetet
I det föregående avsnittet beskrev vi äldreomsorgen som fält med några av fältets
aktörer. Bl a hänvisade vi till det samspel som uppstår mellan vårdpersonal och de
hjälptagande äldre och som är karaktäristiskt för mycket av det omsorgsarbete
som utförs inom fältet.92 I detta avsnitt berör vi närmare det som kännetecknar
själva omsorgsarbetet, som också utgör en del av den omgivning och kultur handläggarna berörs av och som kan betraktas som en del av äldreomsorgens kontextuella villkor.
Äldreomsorgen domineras av kvinnor. Kvinnorna är i majoritet både bland
handläggarna som fördelar hjälpen och bland omsorgsgivarna, d v s arbetsledare
inom hemtjänst och äldreboenden samt vård- och omsorgspersonal. Detta framgår
av tabell 4 längre fram i detta kapitel. Men kvinnodominansen märks i hög grad
bland dem som tar emot hjälpen. Exempelvis beviljades 87 734 kvinnor och
37 441 män hemtjänst under 2002.93 Om kvinnorna i äldreomsorgen och innebörden av att kvinnan och inte mannen satt sin prägel på denna praktik är en av de
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aspekter som Stina Johansson tar upp i analysen av kunskapsutvecklingen inom
den sociala omsorgen.94 Johansson menar att äldreomsorgsverksamheten ofta har
sammankopplats med kvinnlig kunskap samt med kvinnors kultur och traditionella värderingar.95 Av hävd och tradition har kvinnors egenskaper ansetts bäst
komma till rätt inom vårdande områden, inte minst när det gäller omsorgen om de
gamla. Hemtjänsten, som ursprungligen var ett oavlönat kvinnligt omsorgsarbete,
har som Nordström beskrivit det, förändrats från ett frivilligt okvalificerat kvinnoarbete präglat av omsorg till ett lönebaserat omsorgsyrke präglat av verksamhetseffektivitet.96 Visserligen har äldreomsorgen och det arbete som bedrivs där genomgått förändringar under årens lopp, men grunden för detta arbete kvarstår,
d v s vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Kvinnodominansen inom äldreomsorgen leder tankarna till det förnuft eller den
logik som anses råda inom detta fält. Det handlar om en rationalitet som är utmärkande för omsorgsarbetet och som får effekt när biståndsbesluten verkställs, vilket
i sin tur berör hjälptagarna. Eftersom handläggarna utgör en del av äldreomsorgen,
står dessa också under viss påverkan av vad som präglar detta fält och det arbete
som bedrivs där. För att beskriva äldreomsorgens praktik och vad som karaktäriserar omsorgsarbete utvecklade Kari Waerness begreppet omsorgsrationalitet97, ett
begrepp som använts och utvecklats genom åren av flera äldreomsorgsforskare98.
Vad Waerness lägger i begreppet är att kvinnor inte enbart handlar utifrån sina
känslor eller utifrån en normkonformitet i omsorgen om klienter, t ex äldre hjälptagare. Det omsorgsrationella handlandet ställer speciella krav på omsorgsarbetarna.
Omsorgsrationaliteten forutsetter omsorgsarbeidere som er bevisste
og medfølende aktører, den forutsetter ikke at klientene må opptre
som rasjonelle aktører, men regner med at usikkerhet, angst og ambivalens er vesentlige innslag i klientrollen.”99
Waerness teorier om omsorgsrationalitet har rötter i de anglosachsiska teorierna
om modrande och omsorg, som baseras på oavlönade relationer, kärlek och vänskap och som omfattar både barn och äldre. Waerness begrepp rör emellertid det
avlönade omsorgsarbetet, som till viss del har en koppling till relationer. I följande
citat framgår i vilket sammanhang Wearness använder sig av omsorgsrationalitetsbegreppet.
Før å løse kokrete hverdagslige problemer kreves en tenkemåte som
er kontextuell og beskrivende heller enn formell og abstrakt. Det er
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denne tenkemåten som har sitt grunnlag i det jeg kaller omsorgsrasjonalitet, og denne rasjonalitet står i viss grad i motsetning til den
vitenskapelige og byråkratiske rasjonaliteten som ligger till grunn
for planleggning og organisering av den offentlige omsorgen.”100
Som framgår av citatet förväntas inte att hjälptagarna ska uppvisa ett rationellt
beteende. Omsorgsarbetaren ställs däremot ofta inför ett beteende som kan upplevas som irrationellt och som hon eller han har att bemöta i det dagliga arbetet. För
att ett handlande ska betraktas som omsorgsrationellt, krävs det därför både en
personlig kännedom om och en förmåga till inlevelse i den enskildes situation
samt fackkunskaper och färdigheter för att det ska gå att hantera de situationer
som kan uppstå i mötet.101 Waerness vill härigenom markera att det finns olika sätt
att vara rationell på och att det krävs ett annat slags förnuft i omsorgens vardag, än
det som styr planering och organisering av omsorgsarbetet102. Waerness menar att
ett omsorgsrationellt handlande går ut på att stärka hjälptagarens förmåga och att
det är inriktat på självhjälp så långt som möjligt. Samtidigt är hon av den uppfattningen att omsorgsarbetet kanske inte alltid handlar om att stärka olika förmågor
när det gäller omsorg om äldre, utan handlar snarare om att vidmakthålla en äldre
persons befintliga resurser och förmågor som dessutom avtar i takt med ålder och
ohälsa. Detta faktum innebär att målet om självhjälp eller oberoende inte alltid är
eller kan vara det primära. Snarare handlar här omsorgsrationaliteten om ett rent
omsorgligt handlande och egenskaper som sammanhänger härmed.
Det omsorgsrationella handlandet har ibland betraktats som en rationalitet enbart förbehållen kvinnor.103 Men Waerness själv och andra, t ex EliassonLappalainen104, som använt sig av detta begrepp, menar att omsorgsrationaliteten
snarare hänger samman med rollen och yrket och inte primärt med könet.
Omsorgsarbetet är direkt kopplat till mottagaren av omsorgen. Vem som mottar
hjälpen är också avgörande för om den förmedlade hjälpen ska betraktas som omsorg eller som personlig service enligt Waerness105, som lyft fram några väsentliga
skillnader mellan dessa begrepp. Om mottagaren, enligt allmänt accepterade normer, är oförmögen att själv utföra en viss tjänst betraktas hjälpen som omsorg och
mottagaren är då i beroendeställning gentemot omsorgsgivaren. Szebehely menar
att omsorgsmottagaren inte alltid står i denna beroendeställning i mötet med vårdpersonalen, utan att det existerar klassmässiga positioner som påverkar omsorgsarbetet.106 Vad som avses med personlig service är om och när mottagaren kan
klara sysslan på egen hand. Här är också maktförhållandet det omvända. Distinktionen mellan omsorg och personlig service har således inte någon koppling till
vilken form av tjänst som utförs utan hänger samman med vem som är mottagare
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av tjänsten. Emellertid omfattas inte vårdpersonal enbart av en enda rationalitet.
Szebehely anför i sin avhandling att äldreomsorgens vårdbiträden berörs av två
rationaliteter.107 Den ena rör personalens relation till hjälptagarna som är av omsorgsrationell natur, den andra i relationen till organisationen som hon menar utgörs av en lönearbetarrationalitet. De anställda befinner sig därför i konflikt mellan
dessa båda rationaliteter, en situation som utan tvivel bidrar till att försvåra vårdpersonalens arbete.
Kännetecknande för omsorgsarbetet kan också formuleras i personalens förmåga att hantera balansgången mellan det Eliasson tar upp som två principer, varav
den ena utgörs av en demokratisk princip och den andra en omhändertagandets
och ansvarsövertagandets princip.108 Den första principen rör människans rätt att
själv få bestämma över sitt liv. Den andra handlar om att människor inte får lämnas åt sitt öde. Detta utgör enligt Eliasson omsorgsarbetets etiska dilemma, som
kan kopplas till vårt ansvar för varandra och respekten för den enskilda människan. Eliassons resonemang baseras på filosofiprofessor Uffe Juul-Jensens109 syn
på moraliskt ansvar och människosyn inom social- och hälsovård. Hon menar att
omsorgsarbetet balanserar mellan dessa två ytterligheter – underlåtenhet respektive övertagande. Underlåtenhet i omsorgsarbetet hämtar sin näring från en subjektsyn med en stark betoning på individualism, där individens eget ansvar och frihet
sätts i centrum. Ett omsorgsarbete som präglas av övertagandeprincipen kan härledas till en objektsyn med förmynderi och expertvälde som ledstjärnor. Omsorgsarbetarna måste balansera mellan dessa två ideologier och ”omsorgssynder”. Faran
ligger enligt Eliasson i om den som förmedlar omsorgen enbart bekänner sig till en
av de två ideologierna. Förutsättningen för ett omsorgsrationellt handlande är istället att omsorgsarbetarna klarar av att hålla detta dilemma levande i praktiskt arbete. Först genom en levande konflikt kan respekten för den enskilde människans
självbestämmande och vårt ansvar för varandra upprätthållas.

Hjälptagarna
Även om vi inte studerat de äldre och deras agerande i handläggningsprocessen, är
dessa naturligtvis mycket viktiga aktörer i sammanhanget. Den hjälpsökande och
dennes behov har fundamental betydelse för handläggningsprocessen och för hur
den verkställda hjälpen kommer att uppfattas. Därför ger vi en kort översikt över
synen på behov, med tonvikt på äldres behov kopplat till lagstiftningen. I detta
avsnitt kommer vi även att beröra utvecklingen av antalet och andelen äldre i samhället samt omfattningen av den offentliga äldreomsorgen.
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107

Szebehely 1995.
Eliasson 1992.
109
Juul-Jensen 1991.
108

36

Något om äldres behov
När det gäller människans basala behov finns det inget, som säger att äldre skiljer
sig från andra åldersgrupper. Oavsett ålder har vi t ex behov av föda, vila, trygghet
och gemenskap. Individuella skillnader kan däremot förekomma beträffande vad,
hur och när den hjälpsökande vill äta, hur ofta den som söker hjälp vill bada eller
duscha och hur denna hygienprocedur ska gå till, vem, hur och när personen i fråga vill träffa andra, hur ofta man vill gå ut och när detta ska ske. Vilka behov som
ger rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen är emellertid inte preciserade. Lagen ger
inte några ledtrådar om eller definitioner på vilka behov som medför denna rätt.
Istället har behovet en koppling till den enskilde individen och till individens levnad och förutsättningar. Behovsbegreppet har många definitioner och uttolkare.
Socialtjänstlagens sätt att uttrycka begreppet ”behov” svarar t ex väl mot den finske filosofen von Wrights sätt att formulera sig: ”En varelse b e h ö v e r sådant
som det är i l l a för den att vara utan.”110
Behov ska enligt socialtjänstlagen inte ses som något fristående, utan definitionen förutsätter att behovet eller behoven relateras till den hjälpsökande och dennes
situation. Middleton111, som bl a problematiserat behovsbedömning, slår fast att
den engelska motsvarigheten ”need” är ett relativt begrepp, som ska definieras
lokalt. Johnson112 beskriver innebörden av begreppet need i följande citat:
Need is that which is necessary for either a person or a social system
to function within reasonable expectations given the situation that
exists. Need is not a want for something that would be nice to have
but the lack of which does not inhibit the development or functioning
of the person or the system.113
Behov kan alltså inte betraktas förutsättningslöst utan måste alltså kopplas till individen och till vad som anses vara nödvändigt och rimligt. Dessutom är inte alla
behov uttalade eller efterfrågade i alla sammanhang. Alla behov kan och bör kanske inte heller tillgodoses av samhället. I en avhandling, som fokuserar äldre människors upplevda behov, har Thoraeus-Olsson delat upp behoven i praktiska omsorgsbehov, emotionella omsorgsbehov och existentiella omsorgsbehov.114 Förutom att innehållsmässigt diskutera de olika behovskategorierna tas den viktiga frågan upp – vem som lämpligast bör eller kan tillgodose de olika behoven. Intervjuerna med äldre hjälptagare har visat att de helst vill att den offentliga omsorgen
ska tillgodose de praktiska omsorgsbehoven, medan de ansåg att de informella
omsorgsgivarna var de som var mest lämpade att tillgodose de emotionella och
existentiella omsorgsbehoven. I tablå 1 har vi sammanställt dessa kategorier, där
___________________________
110

von Wright 1982 s 1.
Middleton1997.
112
Johnson 1992.
113
Johnson 1992 s 4.
114
Thoraeus Olsson 1990.
111

37

det framgår när det formella respektive informella omsorgssystemet är mest lämpliga som omsorgsgivare.
Tablå 1: Översikt över Thoraeus-Olssons syn på behov, innebörd och lämpliga
omsorgsgivare
Behovskategori
Praktiska
omsorgsbehov

Innebörd
Behov av service och
omvårdnadskaraktär

Lämpliga omsorgsgivare
Det formella omsorgssystemet
såväl som anhöriga eller vänner

Emotionella omsorgsbehov

Behov av trygghet, betydelse, glädje, sorg

Informella omsorgssystemet
framför allt livspartner, anhöriga
och barn

Existentiella om- Livets mening, behov
sorgsbehov
att sammanfatta och
utvärdera livet

Informella omsorgssystemet,
framför allt livspartner och vänner

En faktor som begränsar den offentliga omsorgens uppfattning av äldres behov är
den sammanblandning, som ibland görs mellan behov och efterfrågan. Behov har
en koppling till en människas bakgrund, livssituation, preferenser och resurser.
Efterfrågan har däremot en koppling till tillgång och utbud, t ex kommunal service. Minskar tillgången och utbudet minskar också benägenheten att efterfråga en
tjänst eller en vara.115 Äldres benägenhet att ta upp hjälpbehov kan enligt Szebehely m fl påverkas av tillgången på hjälp116. Städning är ett sådant exempel. Fler
skulle troligtvis framföra behov av hjälp med städning om man också visste att det
vore enkelt att få behovet tillgodosett anser Szebehely. Behov kan också kopplas
till förmågan och viljan att uttala sina behov. En människas bakgrund i form av
gynnsamma uppväxtförhållanden, goda ekonomiska förutsättningar och utbildning
bidrar sannolikt till att en person kan tala för sig, ställa krav och hävda sin rätt.
Sjukdom, hög ålder, trötthet eller depression kan påverka förmågan att formulera
sitt behov av hjälp. En särskild grupp som har svårigheter med denna förmåga är
personer med kognitiv funktionsnedsättning, t ex Alzheimer där sjukdomen påverkar både insikt och förmåga att uttrycka behov av hjälp.
De behovsområden som urskiljs enligt socialtjänstlagen är hjälp och stöd i
hemmet och annan lättkomlig service samt behov av särskilt boende innehållande
service, vård och omvårdnad117. Det är inom dessa behovsområden som handläggaren ska bedöma och pröva rätten till bistånd. Men vad den hjälpsökande betraktar som ett behov behöver inte innebära att samhället betraktar det som ett behov
som ska tillgodoses via t ex hemtjänst. Handläggarens uppgift är därför att göra en
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behovsbedömning. Denna behovsbedömning kan sägas bestå av två led118. För det
första ska det föreligga ett behov av hjälp antingen kopplat till försörjningen eller
till livsföringen i övrigt. Vad lagen avser med livsföring i övrigt är inte preciserat
mer än att behovet ska ställas mot vad som kan anses som skälig levnadsnivå. Det
andra steget i behovsbedömningen är i vilken omfattning personen själv kan tillgodose behovet eller om det finns andra sätt att få behovet tillgodosett. De behovsrekvisit som ska styra behovsbedömningen är allmänt hållna och lämnar stort spelrum för handläggarna att bedöma om den hjälpsökandes behov av stöd och omsorg ska tillgodoses genom samhällets försorg. I kapitel tre återkommer vi till socialtjänstlagen och behovsbedömningens rättsliga förutsättningar. Anledningen till
att vi tar upp det i detta sammanhang är att vi vill betona att vi inte kommer att
beröra behoven i sig. Behov kopplas antingen till vad den hjälpsökande uttrycker
som ett hjälpbehov, eller till handläggarens bedömning om hjälpbehovet utifrån
lagstiftningens krav. Det handlar om den enskildes begäran kontra det bedömda
hjälpbehovet.

Antalet äldre och andelen hjälpta
I drygt 50 år har äldre kunnat få organiserad hjälp i hemmet. Visserligen har social
hemhjälpsverksamhet funnits sedan 1920-talets början, som enligt Edebalk119då
var avsedd som hjälp för skötseln av hemmet riktad till sjuka husmödrar. Från
slutet av 1940-talet kunde även ensamstående, i första hand äldre, få tillfällig
hjälp.120 1950 startade Röda Korset hemtjänst för gamla i behov av mer långvarig
hjälp med hemmafruar som vårdgivare.121 För att hemtjänsten inte skulle bidra till
en generell standardhöjning av åldringsvården med en kostnadsökning som följd,
skulle hjälpen enbart rikta sig till personer som var dokumenterat aktuella för intagning på ålderdomshem. Men hemtjänsten expanderade under 1950-talet, bl a
med stöd av parollen ”hemvård istället för vårdhem”122, en kampanj som författaren Ivar Lo-Johansson låg bakom. 1957 förekom hemtjänst i 666 av landets då
1 036 kommuner och antalet hjälpta uppgick till 39 000.123 I mitten av 1960-talet
hade antalet personer med hemhjälp ökat till cirka 160 000. Tio år senare var denna siffra nästan fördubblad. Utvecklingen vände emellertid vid slutet av 1970talet. Antalet personer som får hjälp i hemmet har sedan dess sjunkit rejält och
uppgick 2002 till cirka 125 000, som också inkluderar hemsjukvård.124
Majoriteten av hemtjänstens hjälptagare är äldre, även om både funktionshindrade barn och vuxna kan beviljas hjälp i hemmet. Ungefär 90 procent av hjälptagarna tillhör gruppen ålderspensionärer. Befolkningen ökar i Sverige, så även antalet äldre. Andelen personer som är 65 år och äldre har utgjort drygt 17 procent av
___________________________
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befolkningen under hela 1990-talet jämfört med knappt 5 procent 1850. Ökningen
av antalet 65-79-åringar har emellertid planat ut och åldersgruppen snarare minskar något efter 1990. Däremot ökar de äldre i åldrarna 80 år och däröver. När 40talisterna, framför allt den grupp som hör till den s k krigsgenerationen, börjar gå i
pension en bit in på 2010-talet kommer ökningen av antalet 65-79-åringar att ta
fart igen. I tabell 1 framgår hur folkmängden förändrats i Sverige och hur utveckling sett ut när gruppen äldre jämförs med hela befolkningen.
Tabell 1. Uppgifter om folkmängd, antal personer mellan 65-79 år, antal personer
som är 80 år och äldre125, andel (procent) personer 65 år och äldre.
År
1850
1900
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2002

Folkmängd
31/12

Varav
65-79 år

Varav
80-w år

3 482 541
5 136 441
7 041 829
7 497 967
8 081 829
8 317 937
8 590 630
8 882 792
8 940 788

Andel
65-w år126
4,8
8,4
10,2

923 064
1 098 758
1 156 618
1 078 325
1 064 269

190 167
263 341
369 578
452 562
469 526

13,8
16,4
17,8
17,2
17,2

En hög medellivslängd påverkar antalet och andelen äldre, något som gäller både
kvinnor och män, även om kvinnorna genomsnittligt blir äldst.127 Många människor är aktiva och friska under flera år efter pensioneringen och många både vill
och kan klara sig länge utan hjälp.128 Det är de riktigt gamla, d v s de som är 80 år
och äldre, som framför allt behöver hjälp av ålders- och hälsoskäl. Av de drygt
120 000 som hade hjälp i hemmet (hemtjänst och hemsjukvård) under 2001 tillhörde närmare 85 000 åldersgruppen 80 år och äldre.129 Bland de äldre har två
grupper identifierats med sämst hälsa, nämligen lågutbildade och kvinnor.130 I
gruppen 80 år och äldre är kvinnorna i klar majoritet.131
I samband med Ädelreformen som genomfördes den 1 januari 1992 blev kommunerna ansvariga för alla äldreboenden. De tidigare landstingsägda sjukhemmen
övertogs av kommunerna via skatteväxling. I tabell 2 kan man se utvecklingen av
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hemtjänst och särskilt boende från 1980 och framåt. Om man dessutom inkluderar
delar av landstingsvården som riktas mot de äldre, går det att följa denna utveckling och hur situationen har förändrats för både gruppen 65-79 år och gruppen 80
år och äldre.
Tabell 2. Andel personer mellan 65-79 år respektive 80 år och äldre med hjälp i
hemmet eller i särskilt boenden inkl landstingsvård, procentuell fördelning.132
År

1980
1989
1990
1991
1992*
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Hjälp
i hemmet
65-79
år

I särskilt
boende
65-79
år

11,4
6,6
5,8
5,6
5,2
5,1
4,8
4,5
4,2
4,1
3,9
3,5
3,4
3,3
3,3

2,1
1,8
1,8
1,8
2,7
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
2,7
2,6
2,5
2,4
2,2

Inom
landstingsvård
65-79
år
9,4
1,2
1,1
1,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
**
**
**
**

Totalt

22,9
9,6
8,7
8,5
8,2
8,1
8,0
7,7
7,3
7,2
6,7
6,1
5,9
5,7
5,5

Hjälp i
hemmet
80-w
år

34,2
26,6
24,5
24,4
24,0
23,2
22,2
20,9
19,7
19,8
20,1
18,3
17,9
17,6
18,1

I särskilt
boende
80-w
år

18,6
15,5
15,2
15,2
21,4
22,5
23,2
23,2
22,5
22,8
22,2
21,6
21,5
20,9
20,2

Inom
landstingsvård
80-w
år
9,4
7,9
7,6
7,2
1,9
1,4
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
**
**
**
**

Totalt

62,2
50,0
47,3
46,8
47,3
47,1
46,0
44,7
42,7
43,0
42,7
39,9
39,4
38,5
38,3

* Fr o m 1992 inkluderas samtliga särskilda boendeformer. Noteras bör inkluderingen av sjukhemmen fr o m 1992, vilket skedde i samband med Ädelreformen.
** Uppgift saknas

Hjälpen i hemmet har successivt minskat under många år. Detta gäller både gruppen 65-79 år och gruppen 80 år och äldre, varav den sistnämnda har drabbats av
den största minskningen. Framför allt minskade hjälpen mellan åren 1980 till
1990, vilket gäller för båda åldersgrupperna. Därefter är minskningen inte lika
___________________________
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drastisk. Beträffande särskilt boende har i princip ingen minskning skett för gruppen 65-79 år från 1980 fram till 2002. Tas landstingsvården med i beräkningen
kan konstateras att institutionsvården ändå minskade med drygt 9 procent för denna åldersgrupp, en minskning som i huvudsak skedde på 1980-talet. Institutionsvården för de som är 80 och äldre har också minskat med närmare 8 procent när
landstingsvården inkluderas.133 Däremot har ingen nämnvärd förändring skett efter
Ädelreformen 1992 vad beträffar andelen 80 år och äldre som bor i särskilt boende. Vad som kan noteras är att det skett en viss förskjutning från hjälp i hemmet
till institutionsboende under 1990-talet, trots samhällets uttalade ambition att prioritera hjälp i hemmet.134 Vid en jämförelse av hemtjänstutvecklingen i Skandinavien under perioden 1994-1995135 kan man dessutom konstatera att hemtjänsttäckningen var betydligt lägre i Sverige än i övriga Skandinavien. I Danmark fick
58 procent av de äldre hjälp i hemmet och motsvarande procentsiffra för Norge
var 41 procent, jämfört med 23 procent av de äldre i Sverige.
Det finns också en skillnad mellan könen och i vilken utsträckning man får del
av samhällets omsorg. Enligt en statlig utredning om den svenska välfärden136 fick
48 procent av kvinnorna och 34 procent av männen i åldersgruppen 80 år och äldre hemhjälp eller plats i särskild boendeform. Skillnaden mellan könen förklarades
delvis av att många män får sitt behov av omsorg genom hustruns försorg samt att
kvinnorna lever längre än männen. Detta resulterar i att kvinnorna kommer att leva
ensamma under en period i livet, då de behöver omfattande omsorg och omvårdnad. I de fall mannen är den omsorgsbehövande bland äldre makar har andelen
med hemhjälp minskat kraftigt, en förändring som skett under den första hälften
av 1990-talet.
En parallell utveckling till de nyss beskrivna är att de som har beviljats hjälp
fått allt mera hjälp mätt i antalet timmar, samtidigt som antalet hjälptagare har
minskat. Denna utveckling att allt färre personer får hjälp inom ramen för det lägsta intervallet gällde framförallt mellan åren 1992 till 1997137. Nu tycks denna utveckling ha stagnerat, vilket kan utläsas i tabell 3 där utvecklingen under åren
1998-2001 framgår.
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Tabell 3: Andelen personer 65 år och äldre (procent) i ordinärt boende som erhåller hjälp i olika timintervaller (insatsnivåer) 1998 och 2001.138
Hjälptimmar per
månad
1-9 tim
10-49 tim
50-119 tim
120-199 tim
200>tim

1998

1999

2000

2001

39
41
17
3
1

36
44
17
3
1

36
43
17
4
1

38
43
16
3
1

Handläggarna
I detta avsnitt har vi för avsikt att belysa handläggningen och handläggarna som en
del av äldreomsorgens kontext med fokus på hur handläggningen organiseras samt
hur handläggaryrket har utvecklats. Avsnittet kan ses som en inledning och övergång till nästa kapitel, i vilket vi kommer att redogöra för vad som styr fördelningen av biståndet till äldre samt där vi tar upp handläggarnas specifika uppgift och
roll.

Handläggningens organisering
Inledningsvis tog vi upp att organiseringen av en verksamhet kan ses som ett politiskt styrmedel. När det gäller styrning och implementering talar Sannerstedt139
om distinktionen mellan det politiska livets två roller – beslutsfattarrollen och
verkställarrollen. Inom äldreomsorgen var dessa två roller förenade i en och samma yrkesroll under många år, där myndighetsutövningen inklusive beslutsfattandet
och verkställigheten hade en nära koppling. I praktiken innebär en sådan koppling
att den som handlägger ansökningar om hjälp parallellt ansvarar för hemtjänstverksamheten. Förutom handläggningen ska den tillika verksamhetsansvariga se
till att hjälptagaren får den hjälp som beviljats, leda hemtjänstpersonalen i arbetet,
svara för ekonomi och för personalens arbetsmiljö. En äldreomsorg, som organiseras på detta sätt, kännetecknas således av att ovan nämnda ansvarsområden utgör
en integrerad del av en yrkesroll. Vi har därför valt att kalla dessa integrerade
handläggare.140 De handläggare som arbetar på detta sätt är generalister och måste
som sådana behärska flera kompetensområden.
Under 1900-talets sista decennium genomgick organiseringen av äldreomsorgen en förändring och den ovan beskrivna yrkesrollen delades. I en majoritet av
landets kommuner skildes handläggningen, d v s myndighetsutövningen från an___________________________
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svaret för verkställigheten och själva hemtjänstverksamheten141 under denna period. De skäl som angavs till omorganiseringen hade såväl ekonomiska, politiska
som ideologiska förtecken.142 De ekonomiska argumenten hänvisade till kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen i förhållande till knappa och ibland krympande resurser. De politiska och ideologiska förtecknen bottnar i ett systemskifte,
som inleddes åren runt 1990. Den offentliga verksamheten ansågs av många debattörer vara både trög och ineffektiv. Det gällde att få bukt med kostnadsutvecklingen och se till att den offentliga verksamheten utfördes effektivare, helst till en
lägre kostnad, samtidigt som man ville möjliggöra för alternativa aktörer i utförarledet. Den uppdelning av yrkesrollen som skedde av dessa skäl skulle också göra
det möjligt för politiker att lättare kunna styra och prioritera socialtjänstens verksamhet, utan att behöva involveras i biståndsinsatser till enskilda.143
Att skilja på myndighetsutövning och verkställighet inom äldreomsorgen har
liknats vid en ”beställar-utförarorganisering” i en utredning där de nya styrsystemen inom socialtjänsten granskats.144 Enligt utredningen var fördelarna med att
skilja myndighetsutövningen från verkställigheten bl a möjligheten till en professionalisering av handläggningen, enhetligare beslut och enhetligare handläggningsrutiner. De nackdelar som lyftes fram var att avståndet mellan handläggare
och utförare skulle kunna ha en negativ inverkan på tillförlitligheten i utredningar
och beslut. Oklara ansvarsförhållanden och kommunikationsproblem angavs som
andra negativa aspekter av modellen. I den delade organisationen utförs den myndighetsutövande delen av tjänstemän, som enbart svarar för handläggningen, varför vi har valt att kalla dessa specialiserade handläggare.145
Denna uppdelning och specialisering kan ses som en horisontell differentiering,
en differentiering som har med yrken, professioner och specialiteter att göra.146
Stina Johansson, som diskuterat arbetsdelningen inom vissa hälsoyrken, menar att
kvinnor tenderar att dela arbetet horisontellt, medan män etablerar vertikala hierarkier.147 Om det är kvinnorna som drivit på denna utveckling inom äldreomsorgen må vara osagt. Vertikala hierarkier har en koppling till nivåerna inom en organisation och denna differentiering har att göra med hur spetsig eller hur platt organisationen är. Nivåfrågan berörs emellertid inte här. Formaliseringen, som är en
annan organisatorisk aspekt, anger i vilken grad arbetet är standardiserat i en organisation och hör samman med styrning genom regler, riktlinjer, rutiner och procedurer. När det gäller organiseringens effekter på graden av standardisering av
handläggningsprocessen, är det sannolikt så att specialiseringen underlättar styrningen. Specialiseringen innebär att färre personer handlägger biståndsärenden.
De specialiserade sitter också ofta tillsammans i gemensamma lokaler, vilket kan
underlätta utformning och användning av rutiner och standards. De integrerade
___________________________
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handläggarna som är flera till antal, sitter däremot vanligtvis utspridda i olika geografiska områden och det är inte ovanligt att de sitter i nära anslutning till vårdoch omsorgspersonalen. Dessa olika faktorer kan försvåra användandet av enhetliga rutiner vid själva handläggningen.

Yrkesrollens utveckling
Att dela på yrkesrollerna som vi beskrivit ovan betraktas som ett 1990talsfenomen. Men redan innan fördelningen av hjälp till äldre blev myndighetsutövning och långt före det att beställar- och utförarsystemet slog igenom fanns en
uppdelning av yrkesrollen. Under 1950-talet när hemtjänstens stora utbyggnad
satte igång, sköttes verksamheten av två yrkesgrupper148. Socialsystern, som var
sjuksköterska till professionen, hade som uppgift att bedöma hjälpbehoven. Förmedlingsassistenten, som var kontorist, skulle sedan förmedla hjälpen genom att
fördela arbetsuppgifterna och dirigera hemsamariter till de hjälpbehövande. På
basis av Trydegårds beskrivning av yrkesrollen går det att spåra en integrering av
de två rollerna under 1960-talet, vilket skedde genom inrättandet av hemvårdsassistenttjänster, som de då kallades. 1967 fanns sammanlagt 85 hemvårdsassistenter
anställda vid socialvårdsbyråer runt om i landet. En hemvårdsassistent hade vid
denna tid ansvar för omkring 120 hjälptagare. I arbetsuppgifterna ingick mycket
expeditionsarbete.149 När socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 blev hemtjänstassistenterna – den nya titulaturen – handläggare i formell mening med ansvar för
myndighetsutövning inom ett avgränsat verksamhetsområde. I hemtjänstassistentens arbetsuppgifter ingick även ett arbetsledarskap för vård- och omsorgspersonalen. Under 1980-talet var den integrerade yrkesrollen helt dominerande, vilket kan
ses som en konsekvens av den helhetssyn på människan som förespråkades enligt
den nya socialtjänstlagen och som eftersträvades inom det sociala arbetets alla
områden.
Äldreomsorgen började i inledningen av 1990-talet att organiseras beställarutförarlikt genom en uppdelning av hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter. Två
yrkesroller skapades genom att ansvaret för handläggning och verksamhet/verkställighet skildes i form av en specialisering. För beställarsidans räkning
inrättades särskilda befattningar med tjänstebeteckningar som vårdbedömare, biståndshandläggare, behovsbedömare, biståndsbedömare eller beställarkonsult.150
Utförarsidans tjänstemän fick också speciella tjänstebeteckningar. Exempel på
sådana är områdeschef, enhetschef, hemtjänstchef, platschef, produktionschef,
driftchef.
Utvecklingen mot en specialisering av handläggningen har dragit fram som en
löpeld genom landet. Enligt Socialstyrelsen var modellen genomförd i cirka 14
procent av landets kommuner kring årsskiftet 1992/1993, framför allt i Stock___________________________
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holmsområdet och i de södra delarna av landet,151 medan den i början på 2000talet var genomförd i drygt 80 procent av landets kommuner.152

En svåridentifierad yrkesgrupp
Tabell 4 innehåller en sammanställning av personal på olika nivåer som arbetade
med omsorg och vård under 1996. Det framgår emellertid inte av grundmaterialet
om samtliga arbetade inom äldreomsorgen. Men det finns ändå skäl att anta att de
flesta på något sätt har att göra med omsorgen om de äldre. Tabellen ger därför en
fingervisning om omfattningen av äldreomsorgen vid denna tidpunkt ur personalsynpunkt. Under rubriken ”Vård och omsorg”153 kategoriseras inspektörer och
hemtjänstassistenter som handläggare. I november 1996 fanns enligt den officiella
statistiken 2 605 inspektörer/hemtjänstassistenter och 2 937 föreståndare/arbetsledare anställda inom äldreomsorgen i Sverige. Det är emellertid tveksamt
om alla inspektörer var handläggare av äldreomsorgens biståndsärenden. Bland
kategorin föreståndare/arbetsledare kan det dessutom dölja sig anställda, som även
arbetade med handläggaruppgifter.
Tabell 4: Vård- och omsorgspersonal 1996 (antal).154
Yrkeskategori
Handläggare
Inspektörer/hemtjänstassistenter
Föreståndare/arbetsledare
Äldreomsorg
Vård- och omsorgspersonal
Vårdbiträden
Undersköterskor
Hemvårdare
Vårdare
Skötare
Arbetsterapibiträden
Fotvårdsspecialister

Män

Kvinnor

Totalt

160

2 445

2 605

247

2 690

2 937

6 010
2 070
74
4 954
1 333
93
1

113 346
45 560
1 459
27 357
4 033
2 354
337

119 356
47 630
1 533
32 311
5 366
2 447
338

Det är överhuvudtaget svårt att få fram uppgifter om antal handläggare och verksamhetsansvariga. Uppgifter som saknas är antalet tjänstemän, som enbart fungerar som handläggare, antal handläggare som också ansvarar för verksamheten
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inom ett hemtjänstområde och de tjänstemän som enbart fungerar som verksamhetsansvariga för ett hemtjänstområde.
I Socialstyrelsens lägesrapport för 2002 har uppgifter om olika yrkeskategorier
ställts samman. Sammanställningen rör de personer som arbetar inom kommunernas vård och omsorg om äldre för år 2001 (tabell 5). Inte heller här går det att utläsa hur många som arbetar med biståndshandläggning.
Tabell 5: Sammanställning över olika personalkategorier inom äldreomsorgen
2001 samt förändringar 1995-2001 (antal).155
Anställda

2001

Arbetsledare
Vårdbiträden/undersköterskor
Sjuksköterskor
Arbetsterapeuter
Sjukgymnaster
Övrig vårdpersonal
Övrig personal
Totalt

8 000
190 900

Förändring 19952001
- 1 300
10 500

11 900
2 500
1 100
24 100
11 700
250 200

2 100
800
600
13 900
2 900
29 500

Källa: Svenska Kommunförbundet. Aktuellt om äldreomsorgen, Stockholm 2002

Svenska Kommunförbundet uppgav i en skriftväxling i augusti 2003 att antalet
handläggare (exkl tjänstlediga) uppgick till 6 613 personer motsvarande 5 878
årsarbetare enligt en schabloniserad yrkeskodning. Antalet med verksamhetsansvar för hemtjänsten uppgick till 8 897 personer (exkl tjänstlediga), vilket motsvarar 8 247 årsarbetare156. Hur många av de sistnämnda, som också handlägger äldreomsorgsärenden framgår emellertid inte. Vad som ändå kan konstateras är att
handläggarna inom äldreomsorgen i huvudsak är kvinnor, vilket exempelvis framgår av tabell 4.
För att arbeta som handläggare krävs kunskaper i sociallagstiftning, utredningsmetodik och förvaltningskunskap samt specifika kunskaper kring verksamhetens målgrupper. Under många år har det inte funnits några uttalade krav på
vilken formell kompetens, som kan ställas på handläggare inom äldreomsorgen,
vilket avspeglar sig i handläggarnas skiftande yrkesbakgrund. De flesta handläggare var visserligen högskoleutbildade inom sociala omsorgslinjen i mitten av

___________________________
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1990-talet, men det var också vanligt med andra högskoleutbildade, t ex sjuksköterskor och socionomer inom yrkeskåren.157
I tidigare studier kring hemtjänstassistenterna och deras yrkesroll bedömdes
dessa inte som en professionell yrkesgrupp. Gynnerstedt menade t ex att hemtjänstassistenterna/handläggarna inte kunde betraktas som en professionell yrkesgrupp enligt de strikta kriterier som finns i professionssammanhang. Snarare såg
hon denna roll som ett semiprofessionellt yrke under utveckling.158 Frågan om
äldreomsorgens handläggare utvecklats i riktning mot en professionell yrkesgrupp
kommer vi inte att gå in på, bl a därför att professionaliseringsbegreppet och det
traditionella sättet att värdera om en yrkesgrupp kan anses som professionell är
starkt ifrågasatt.159 Stina Johansson menar att graden av professionalisering kan
vara ett sätt att jämföra yrkets status och prestige gentemot andra yrkesgrupper,
något som inte har med enskilda befattningshavares yrkesskicklighet att göra.160
Enligt Johansson anger professionen ett revir. Professionen blir därmed ett sätt att
avgränsa yrkesgruppen gentemot andra yrkesgrupper. När det gäller handläggarna
inom äldreomsorgen och deras eventuella professionaliseringssträvanden, försvåras denna strävan sannolikt av den medikalisering som skett under 1990-talet av
äldreomsorgens verksamhet.161 Medikaliseringen har lett till att andra professioner, främst sjuksköterskor, också gör anspråk på handläggarrollen. Som exempel
på denna utveckling pekade Stina Johansson på den utveckling som skett i Sundsvall, en kommun som tagit steget full ut i detta avseende. Vad hon avsåg var att
både ansvar för handläggning och verkställighet integrerats med distriktsköterskerollen.162 Denna integrering har emellertid frångåtts efter ett beslut om en
specialisering av äldreomsorgen i november 2003.163
Nordström beskriver äldreomsorgens handläggare i den integrerade rollen
(hemtjänstassistenter) som en relativt anonym yrkesgrupp. Hon menar att få känner till vad dessa gör eller att gruppen profilerat sig som en välfärdsprofession.
Denna bild förstärks av den beskrivning som görs i en SOU-rapport där hemtjänstassistentrollen bl a framställs som otydlig och oprofessionell.164 Utvecklingen har emellertid gått mot en uppdelning av denna roll, vilket i sin tur innebär att
antalet integrerade handläggare (hemtjänstassistenter) inte längre är i majoritet.
Men fortfarande kan handläggarna inom äldreomsorgen betraktas som en svåridentifierad grupp, bl a därför att det inte går att finna någon entydig statistik där
det klart framgår hur många äldreomsorgshandläggare som finns i landets kom___________________________
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muner. Svårigheten att identifiera yrkesgruppen kan möjligen bero på avsaknaden
av en enhetlig befattningstitulatur och på kommunernas olika sätt att organisera
verksamheten. Men oavsett orsakerna kan anonymiteten och identifieringsproblemen tyckas något märklig med tanke på den stora makt som yrkesgruppen har vid
fördelningen av äldreomsorgens resurser.
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3. Lagen, rollen och uppgiften
Som framgått av tidigare kapitel är vårt huvudintresse att granska den byråkratiska
process som syftar till att fördela individuell hjälp till äldre och funktionshindrade.
En grundförutsättning för denna fördelning är socialtjänstlagen och den rättsliga
norm som styr tilldelningen. Vi inleder därför detta kapitel med att ge en omfattande genomgång av lagstiftningen utifrån dess intentioner och målsättningar, men
även utifrån dess konstruktion, hur lagen reglerar rätten och handläggarnas handlingsfrihet. Det är i lagstiftningen som handläggarnas uppdrag formuleras och den
rättsliga kontexten utgör en viktig förutsättning för handläggarnas agerande. I avhandlingen kommer lagens formaliteter och intentioner att ställas mot det faktiska
handlandet som synliggjorts genom våra empiriska studier.
I kapitlet lyfter vi även fram handläggaren och dennes roll som gräsrotsbyråkrat. Vi utgår i första hand från sociologen Roine Johansson, som bl a studerat
förhållandet mellan handlingsfrihet och bundenhet i gräsrotsbyråkratens arbete,
och statsvetaren Lennart Lundquists teorier om ämbetsmannens särställning inom
offentlig verksamhet. Gräsrotsbyråkratens uppdrag att fördela individuell hjälp till
äldre och funktionshindrade utifrån lagstiftningens krav och förväntningar kan
liknas vid en konstruktionsprocess, vars syfte är att omvandla en individ från enskild medborgare till en klient eller som i detta fall en hjälptagare.165

Den rättsliga regleringen
Den fördelning av omsorg till äldre som vi studerar sker med hänvisning till socialtjänstlagen. Lagstiftningen ska bl a fungera som ett stöd för handläggarna i arbetet med att bedöma hjälpbehov och besluta om bistånd. Anna Hollander, professor
i rättsvetenskap, betonar lagstiftningens roll som en betydelsefull kunskapskälla
för det sociala arbetet. Kunskapen om lagstiftningen är viktig för att kunna fatta
beslut som är goda och korrekta, säger Hollander. Men för att kunna omsätta denna kunskap i handling krävs en djupare förståelse för lagstiftningen. Vad hon avser
är kunskap om lagstiftningens grundläggande värden och underliggande normativa strukturer för förståelsen och tolkningen av de sociala situationer som socialarbetare ska hantera.166
Den rättsliga regleringen sker genom en kombination av olika typer av regler.167 Rättssociologen Karsten Åström har delat upp de rättsliga reglerna i tre regeltyper. Konstituerade regler anger vem eller vilka som har ansvaret för att lagen
implementeras. De materiella reglerna anger vad som ska göras samt förutsättningar för när olika sociala insatser/tjänster ska ges eller kunna utkrävas. I de materiella reglerna ingår även lagens målsättning. Den sista regeltypen är de processuella reglerna som tar upp handläggningen och hur den ska gå till. I presentatio___________________________
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nen av lagstiftningen utgår vi i huvudsak från de två sistnämnda regleltyperna,
vilken vi inleder med de materiella reglerna som bl a berör samhällets och lagstiftningens målsättning med äldrepolitiken. Därefter tas den individuella tilldelningen
av bistånd upp, där makt och ansvarfördelning samt rätten till bistånd kommer att
beröras. Slutligen diskuteras handläggningen och dess processuella form som kan
ses som den administrativa handling där lagstiftarens idéer får sitt konkreta innehåll.168

Socialtjänstlagen och de äldre
I socialtjänstlagens förarbeten framgår att socialnämndens arbete kan delas in i tre
nivåer: strukturella åtgärder, generella åtgärder samt individuella åtgärder. De
strukturella åtgärderna är inriktade mot samhälleliga förhållanden och delaktighet i
samhällsplaneringen. Generella åtgärder innebär insatser riktade mot hela befolkningen eller breda grupper i samhället, medan individuella åtgärder fokuserar individen och dennes behov. Oavsett på vilken nivå som socialnämnden arbetar är
det övergripande målet med äldrepolitiken, som den uttrycks i lagens förarbeten,
”att göra det möjligt för de äldre att leva kvar i sina hem under goda förhållande
istället för att i förtid nödgas bo under mer institutionella former”.169 Hemmaboendeideologin påbörjades redan under 1950-talet. Men rätten för äldre att få hjälp i
hemmet blev lagstadgad först i och med socialtjänstlagen. Före 1982 hade utvecklingen bl a stimulerats via ekonomiska incitament genom att kommunerna fick
statsbidrag med upp till 35 procent av bruttokostnaden för den sociala hemhjälpen.
Att underlätta för äldre att bo hemma har således varit en målsättning och en central uppgift för kommunerna under flera decennier. Målsättningen förväntas bli
realiserad genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande tjänst. Socialnämnden och kommunerna har även fått ett särskilt ansvar för att bryta äldres isolering, underlätta kontakter med andra samt att aktivera dessa. Att ensamhet och
behov av aktivering skulle vara ett särskilt behov bland äldre är något som varit
föremål för diskussion i samband med omarbetning av lagstiftningen. I propositionen 1996/97 ansågs det förlegat att betrakta äldre som passiva och ömkansvärda
åldringar. I propositionen hänvisades till kunskap, som pekade på att de äldres
livssituation inte skilde sig från övriga åldersgrupper beträffande kontakt och umgänge med vänner och bekanta. I den ändring av socialtjänstlagen som genomfördes 1998 togs följaktligen socialnämndens ansvar för att äldre människor skull ges
möjlighet till ”aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” bort från
lagtexten. Fyra år senare återinfördes emellertid dessa rader i lagtexten, vilket
skedde i samband med utskottsbehandlingen utan närmare förklaring.
Självbestämmande och integritet är viktiga utgångspunkter i arbetet med äldre
människor. I regeringens proposition inför 1990-talet betonades tre principer för
äldreomsorgen; integritet, trygghet och valfrihet.170 Rätten att bestämma över sitt
___________________________
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liv och hur man vill leva sitt liv förutsätts gälla oavsett ålder, något som måste respekteras av dem som planerar och organiserar vården och omsorgen för äldre
enligt lagstiftaren. Det unika och individuella hos varje människa betonas. Inom
äldreomsorgen poängteras särskilt att det är den enskildes vilja och önskemål som
ska styra socialtjänstens verksamhet och handlande, inte det omvända att äldres
behov ska anpassas efter myndighetens utbud. Äldres möjlighet att själva bestämma över sin situation har inte alltid varit självklar, varför detta fick en särskild
uppmärksamhet i lagens förarbeten. Äldres självbestämmande och integritet har
dessutom betonats allt starkare i de statliga utredningar om äldre som genomförts
under 1980- och 1990-talet, något som anses särskilt viktigt vid utformning av
hjälpens innehåll.
Den uppsökande och upplysande verksamheten är en annan angelägen uppgift
för kommunerna. För att få kännedom om människors situation och som en förutsättning för att kunna planera för äldres vård och omsorgsbehov bedömdes därför
socialtjänstens uppsökande uppgift vara grundläggande.171 I den uppsökande uppgiften ingår också att informera och erbjuda hjälp. I en pensionärsundersökning,
som utgjorde bakgrundsdata till socialtjänstlagens förarbeten172, visade det sig att
var fjärde blivande pensionär inte kände till sina rättigheter och förmåner eller hur
de ska få del av denna information. Socialtjänsten tilldelades därför ett särskilt
ansvar att informera de äldre om deras rättigheter.
Även landstingen har ett ansvar för vården av äldre, vilket regleras i hälso- och
sjukvårdslagen (HsL). Primärvårdens ansvarsområde är sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Under 1980-talet förekom det problem i gränsdragningen mellan socialtjänstens och sjukvårdens ansvar i fråga om omsorgen och vården om äldre. En
anledning till gränsdragningsproblemen är att båda lagarna bygger på vida definitioner av vad som kan betraktas som socialtjänst respektive sjukvård enligt
Åström.173 Den s k Ädelreformen, som trädde i kraft 1992, kan ses som ett sätt att
organisera om vården och omsorgen av de äldre för att undanröja ovan nämnda
problem. Genom reformen fick kommunerna ett samlat ansvar för äldreomsorgen,
vilket dels innebär en skyldighet att inrätta och ansvara för särskilda boendeformer
för äldre och funktionshindrade, dels ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter inom både den somatiska och geriatriska vården. Syftet med
Ädelreformen var bl a att samla ansvaret för hemtjänst och viss hemsjukvård hos
en av huvudmännen. Som en följd av detta fick kommunerna även ett ansvar för
medicinska insatser till och med distriktssköterskenivå i de särskilda boendeformerna. I hemtjänsten övertog kommunerna det medicinska ansvaret till och med
undersköterskenivå, medan sjukvården behöll distriktssköterskeansvaret.174
I samband med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken175 förstärktes
tillsynen och kontrollen över äldreomsorgens verksamhet och den nya bestämmel___________________________
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sen ”Lex Sarah” infördes, som ålägger alla i verksamheten att anmäla missförhållanden inom äldreomsorgen. I handlingsplanen slås dessutom tre huvudprinciper
fast för äldrepolitiken; den ska vara demokratiskt styrd genom folkvalda församlingar, solidariskt finansierad samt vara tillgänglig för alla utifrån behov och inte
efter köpkraft. De mål som slås fast är att:
• Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag
• Äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
• Äldre skall mötas med respekt, samt
• Äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg.176
Kommunens ansvar begränsas i princip till dem som vistas i kommunen. Ett undantag från den regeln infördes i och med 1998 års ändring i socialtjänstlagen.177
Om någon till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett
varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser önskar flytta till en annan kommun, måste inflyttningskommunen behandla ansökan som om personen
vistades i kommunen. De som uppfyller dessa kriterier får därmed rätt att ansöka
om hjälp i den kommun som de har för avsikt att flytta till, utan att först vara bosatta där. Ansökan ska härigenom behandlas på samma sätt som om ansökan kom
från en kommunmedborgare. Paragrafen kom till för att underlätta för äldre och
funktionshindrade att t ex kunna flytta till sina anhöriga.

En ramlag med vissa rättigheter
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med inslag av skyldigheter för myndigheten att tillhandahålla viss service och hjälp till medborgarna, blandat med specifika rättigheter för enskilda medborgare. Med de specifika rättigheterna avses de
individuellt prövade insatserna enligt biståndsparagrafen. Om socialtjänstlagen
överhuvudtaget ska betraktas som en rättighetslag har diskuterats. Det finns visserligen ingen exakt begreppsdefinition för vad som kan betraktas som en rättighetslag, även om det råder en enighet kring ett antal grundläggande krav. De viktigaste
kraven är att rättigheten ska vara noggrant preciserad i fråga om innehåll och förutsättningar, att beslutet ska kunna överklagas samt att rättigheterna ska vara utkrävbara.178 I socialtjänstlagen är förmånernas innehåll och förutsättningar väldigt
vagt preciserade, vilket kan anses försvaga den enskildes rättighet. Enligt lagstiftaren hör den opreciserade rättigheten samman med att behoven är individuella.
Dessa kan således endast bedömas utifrån individens unika situation och de lokala
förutsättningarna. Lagstiftaren anser det därför som omöjligt att kunna förutsäga
vilka behov som skulle kunna ge rätt till bistånd eller i vilka situationer som rätten
till bistånd skulle kunna utkrävas. Istället hänvisar lagstiftaren till kommunerna
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och deras socialtjänst, som genom sin professionella kunskap förväntas bäst kunna
bedöma behovet av bistånd och val av insats. Det rättighetskriterium som socialtjänstlagen däremot uppfyller är möjligheten att överklaga ett beslut i form av förvaltningsbesvär. Detta är kanske det starkaste eller åtminstone ur den hjälpsökandes perspektiv det mest avgörande kriteriet. Genom besvärsmöjligheten hoppades
lagstiftaren på att praxis skulle utvecklas, som en garant för en enhetlighet i
rättstillämpning i hela landet. Verkligheten har emellertid visat att så inte har blivit
fallet. Inom äldreomsorgen förekommer generellt sett få avslagsbeslut enligt en
studie från Socialstyrelsen.179 Av 196 734 beslut som fattades av kommunerna
under andra halvåret 2001 var 5 922 avslagsbeslut. Av dessa överklagades endast
480 ärenden till länsrätten.180 De flesta avslagsbeslut inom äldreomsorgen rörde
dessutom inte hjälp i hemmet utan gällde ansökan till särskilt boende. Endast en
procent av alla beslut om hemtjänst innehöll någon form av avslag och fem procent av dessa avslag har i sin tur överklagats till förvaltningsdomstol. I Regeringsrätten förekommer endast ett fåtal domar som handlar om äldres rätt till hemtjänst
och särskilt boende. I praktiken innebär detta att praxis inte har utvecklats inom
äldreomsorgens område så som det var tänkt.181 I sammanhanget är det viktigt att
notera att majoriteten av lagens paragrafer berör den generella fördelningen av
resurser till kommunmedborgarna eller breda grupper. I praktiken har emellertid
de individuellt prövade insatserna dominerat socialtjänstens handlingar, något som
skett oberoende av lagens intentioner.182
Orsakerna till att man som lagstiftare väljer att utforma en lag som en ramlag
kan i huvudsak delas upp i två huvudkategorier.183 Antingen har man bedömt det
som lagtekniskt svårt att göra lagtexten detaljerad och precis eller så har syftet varit att decentralisera beslutsfattandet. Fördelarna med ramlagskonstruktionen anses
bl a vara att lagen får en längre livslängd, genom att förändringar inte behöver göras med hänsyn till den pågående erfarenhets- och kunskapsutvecklingen eller till
förändrade omständigheter i omvärlden.184 De nackdelar som lyfts fram med en
ramlagstiftning är att möjligheten till kontroll och styrning av verksamheten är
starkt begränsad.185 En av de viktigaste principerna för socialtjänstlagen är emellertid att verksamheten ska präglas av en helhetssyn på individen och på dennes
behov. För att förverkliga denna helhetssyn är ramlagskonstruktionen en förutsättning enligt jur dr Gustav Svensson. Han menar att en helhetssyn ställer krav på ett
arbetssätt som är flexibelt, där största möjliga hänsyn tas till den hjälpsökandes
behov samtidigt som kommunernas skiftande förutsättningar beaktas.186 En detaljerad och preciserad lag skulle inte kunna ge beslutsfattaren frihet att ta individuell
och lokal hänsyn. Ramlagskonstruktionen innebär följaktligen ett stort utrymme
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för politiker att utforma socialpolitiken och för handläggare att göra professionella
bedömningar i det enskilda fallet.187 Politiker och professionella förväntas därmed
ha störst inflytande och makt över hur lagen tillämpas.
Men den individuella tilldelningen som förutsätter en prövning måste följa vissa materiella regler, vilket innebär att även juridisk kunskap behövs. Som nämnts
ovan följer en besvärsrätt med den individuella rätten varför den juridiska makten
förstärks. För att illustrera hur makten över socialtjänstbesluten fördelas mellan
professionen, politiken och juridiken har Åström använt sig av en triangel.188 Han
menar att det finns inslag i det sociala arbetets beslut som hör hemma i triangelns
alla hörn, även om huvuddelen ligger i en linje mellan politik och juridik med en
dragning åt det professionella hörnet. Som jämförelse hänvisar Åström till läkarens beslutsfattande kring medicinska spörsmål enligt hälso- och sjukvårdslagen
(HsL) som utgår från professionell medicinsk kunskap och beslutfattande i brottmål enligt brottsbalken (BrB) där juridiken helt styr beslutsfattandet. Samtidigt
menar Åström att beslutsfattande enligt socialtjänstlagen i jämförelse med beslut
enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kräver högre
grad av social kunskap än regelkunskap189. Vi återkommer till handläggarnas förväntade kunskap i avsnittet om deras roll som gräsrotsbyråkrat.

Figur 1: Förhållandet mellan profession, politik och juridik190.
Mellan åren 1998 och 2001 var besvärsrätten inskränkt genom att den enhetliga
rättighetsregeln övergivits i socialtjänstlagen och att biståndsrätten delats upp i
olika preciserade biståndsformer.191 Endast beslut om vissa biståndsformer gav
den hjälpsökande rätt att överklaga ett avslag. De biståndsformer som undantogs
från besvärsrätten var bl a missbrukarvård, stöd till funktionshindrade, kostnader
för hemutrustning och tandvård. Men även äldreomsorgen berördes i viss mån
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genom att biståndsformer som korttidsboende, ledsagare samt dagvård/verksamhet
beslutades enligt den nya ordningen192. Emellertid omfattades bistånd till hemtjänst och särskilt boende som tidigare av besvärsrätten. Under denna period förekom en viss maktförskjutning från det juridiska hörnet i triangeln till de professionella och politiska hörnen, med tonvikt på den politiska makten.

En målrationell beslutsmodell
Socialtjänstlagens konstruktion som målinriktad ramlag, där den viktigaste principen är hänsyn till individens behov, innebär att lagen är präglad av ett målrationellt
tänkande.193 Det målrationella tänkandet får en genomslagskraft i lagstiftningens
uppbyggnad och beslutsprocessens argumentation. En motsats till den målrationella beslutsmodellen är den normrationella. Begreppsparen målrationalitet och
normrationalitet används företrädesvis inom rättssociologin. Dessa två rationaliteter som en lag kan konstrueras enligt resulterar i två olika handlande, där den
främsta skillnaden ligger i graden av autonomi hos beslutsfattaren. Anledningen
till att vi valt att använda oss av dessa rättssociologiska begrepp är att vi ser dem
som användbara för att beskriva och förstå lagstiftningens betydelse för handläggarnas handlingsutrymme och agerande. I vår beskrivning av de olika beslutsmodellerna har vi i huvudsak utgått från Åströms studier av normbildningsprocessen
inom socialtjänsten194 och Svenssons studie av bedömningar av skälig levnadsnivå
och goda levnadsvillkor i förvaltningsdomstolar och socialnämnder.195
För att beskriva de olika beslutsmodellerna i rättstillämpningen hänvisar Svensson till två av Max Webers idealtyper för det rationella sociala handlandet - det
värderationella och det målrationella196. Ett värderationellt handlande beskrivs
enligt Weber som ett agerande som ”utan avseende på de förutsebara följderna
handlar i överensstämmelse med sin övertygelse om vad plikt, heder, estetiska
ideal, religiös kallelse, fromhet eller ’sakens’ vikt och betydelse synes bjuda honom”197. Aktörer som präglas av ett värderationellt handlande agerar efter sin
övertygelse, utan att göra några överväganden kring dess konsekvenser. Normen
blir både det speciella värdet och det som den handlande strävar efter att följa oavsett dess konsekvenser. Den som däremot agerar målrationellt styrs av mål, medel
och konsekvenser där övervägandet av olika medel för att nå målet är det centrala.
Weber menar att det målrationella handlandet sker genom att aktören avpassar sitt
agerande med hänsyn till syfte, medel och sekundära verkningar.198 Med andra
ord är det konsekvensen av handlingen som blir central och det medför att den
som handlar ställs inför flera vägval och bedömningssituationer.
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Svensson menar att det finns en koppling mellan Webers idealtyper för social
handling och rättssociologins begreppspar som hänger samman med argumentationen fram till beslutet. I den normrationella beslutsmodellen utgör normen det
speciella värdet. Det är normen som den handlande strävar efter att följa utan något övervägande av följderna.199 Det normrationella beslutsfattandet innebär i sin
yttersta form uteslutande en normtillämpning, d v s vad Svensson menar med en
applicering av en färdig norm på ett konkret fall.200 Detta beslutsfattande förutsätter en tydlig norm där begränsningar och förutsättningar klart framgår utan utrymme för egna bedömningar. I detta fall inskränker sig den enskilde handläggarens ansvar till att agera inom normen och de avgörande ställningstagandena är
redan gjorda av normgivaren.
En lagstiftning som regleras utifrån den målrationella beslutsmodellen innehåller istället mer allmänt hållna formuleringar och preciseringar kring vad som ska
eller bör uppnås. Handlandets konsekvenser blir det centrala och det rationella
innebär här att hitta det bästa sättet att nå det uppsatta målet. Det målrationella
beslutsfattandet är inte särskilt förknippat med rättstillämpning och juridik, utan är
snarare kopplat till politik.201 Utmärkande för ett målrationellt handlande är att den
som fattar beslut står helt fri att välja medel för att uppnå det formulerade målet
enligt Svensson.202 Tonvikten ligger här på individen, den unika situationen och
beslutfattarens bedömning. Lagstiftningens oprecisa beskrivning av hur tillämpningen ska gå till lämnar en stor handlingsfrihet och förutsätter en stor handlingsförmåga hos den som ska fatta beslut. Beslutfattaren, som förväntas besitta stor
kunskap om sakfrågan, har därmed tilldelats makten att bäst se till att målsättningen kan infrias.203 Den stora handlingsfrihet och makt som lämnas till beslutsfattaren omfattar även ett stort ansvar, vilket innebär att det inte går att hänvisa till en
norm som man som handläggare tvingats följa.
Det finns tre avgörande skillnader mellan de olika beslutsmodellerna. Den första är graden av frihet/bundenhet i beslutssituationen för den som ska fatta beslut. I
den målrationella modellen ges handläggaren en hög grad av frihet, under det att
den normrationella modellen förutsätter en bundenhet, vilket innebär en liten grad
av frihet. En annan central skillnad är möjligheten att i efterhand uttala sig om korrektheten i beslutsfattandet. Enligt den normrationella beslutsmodellen kan man
uttala sig om ett beslut var rätt eller fel, medan man i den målrationella beslutsmodellen endast kan uttala sig om beslutet var mer eller mindre lämpligt.204 Den tredje skillnaden är synen på rättssäkerhet. Den normrationella beslutsmodellen förutsätter en formell rättssäkerhet205 där likabehandling och förutsägbarhet är viktiga
principer. I den målrationella beslutsmodellen antar rättssäkerheten en annan dimension. Där står i stället den materiella rättssäkerheten i fokus som inriktar sig på
___________________________
199

Svensson 2000.
Svensson 2000 s 37.
201
Svensson 2000.
202
Svensson 2000.
203
Åström 1998.
204
Svensson 2000.
205
Edelstam 1995.
200

57

beslutets innehåll. Om målsättningen med den formella rättssäkerheten är att ”lika
fall ska behandlas lika”, blir rättssäkerheten i den målrationella beslutsmodellen
snarare det omvända, d v s att ”lika fall behandlas olika”.206

Bedömning och prövning av rätt till bistånd
Den målrationella beslutsmodellen kan sägas gälla generellt för socialtjänstlagen.
När det gäller den individuella tilldelningen som sker med stöd av biståndsparagrafen, är frågan något mer komplicerad genom att denna paragraf både omfattar
den målrationella och den normrationella beslutsmodellen207.
Socialtjänstlagen 4 kap 1 §
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin försörjning i övrigt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.208
Beslutsprocessen enligt biståndsparagrafen kan beskrivas som ett tvåstegsförfarande.209 Det första steget handlar om att konstatera om de sökande överhuvudtaget har rätt till bistånd. I detta fall gäller att det ska finnas ett behov och att behovet
inte ska kunna tillgodoses på annat sätt. Om så är fallet inträder det andra steget
som syftar till att utforma ett bistånd som svarar mot behovet. Det första steget kan
karaktäriseras som normrationellt, det andra som målrationellt. Det målrationella
inslaget i lagen utgörs i princip av behovet i relation till begreppet skälig levnadsnivå. Det är upp till beslutfattaren att definiera vad som är skälig levnadsnivå. Förvaltningsdomstolarna kan vara ett stöd för tillämpningen av skälig levnadsnivå.
Emellertid har ingen egentlig rättspraxis utformats under de år socialtjänstlagen
verkat när det gäller skälig levnadsnivå och hjälp i hemmet. Antalet överklagningar inom äldreomsorgens område har varit få, varför domstolarna inte bidragit med
några riktlinjer i frågan. Begreppet skälig levnadsnivå kritiserades också av flera
remissinstanser, som menade att biståndet fått en alltför oklar och obestämd bestämning, vilket leder till att den enskilde inte uppfattar sina rättigheter.210
Men begreppet skälig levnadsnivå kan sägas ha fått två tolkningar och funktioner.211 I den första tolkningen, som följer lagtextens exakta lydelse, kommer begreppet skälig levnadsnivå in vid utformningen av biståndsinsatsen. Biståndet ska
utformas så att den enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå. Begreppet får härigenom innebörden av en sorts minimigräns för själva insatsen. Biståndet kan inte
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utformas lägre än denna gräns för att biståndsinsatsen kan sägas vara skälig. Emellertid har skälig levnadsnivå även fått en andra tolkning. Många ansökningar innehåller i praktiken en preciserad önskan i form av en given summa eller en specificerad insats. I detta läge tvingas beslutsfattaren att pröva om det sökta biståndet
kan betraktas som rimligt och faller inom ramen för vad som kan anses vara skälig
levnadsnivå. Genom denna argumentation blir skälig levnadsnivå en maximigräns.
I praktiken utgör begreppet därmed ytterligare ett kriterium för att rätt till bistånd
ska kunna utkrävas och blir därmed en del av det normrationella inslaget i paragrafen.
Den beslutsmodell som socialtjänstlagen bygger på utgår emellertid från behovet och målsättningen med utredningen är att finna insatser som tillgodoser behovet. Det är målet som styr och det är tillämparen av lagen som måste finna medlen,
d v s de sociala biståndsinsatserna vilka ska främja målet för den enskilde.212 De
olika hjälpinsatser som kan beviljas med stöd av socialtjänstlagen är följaktligen
inte preciserade i denna lag. Det är tvärtom så att lagstiftaren inte önskat sig en
normering. Det beslutade biståndet ska istället vara en följd av det individuella
behovet och individens livssituation och inte en följd av en norm. Ett individuellt
behov är något som man dessutom menar är omöjligt att förutse. I förarbetena till
den ändrade socialtjänstlagen 1998 delas visserligen hemtjänstens uppgifter in i
två kategorier, en med inriktning mot uppgifter av servicekaraktär och en mot personlig omvårdnad.213 Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp med hemmets
skötsel (städning och tvätt), hjälp med inköp, ärenden på post och bank och med
tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som behövs därutöver för att tillgodose fysiska, psykiska
och sociala behov. Exempel på personliga omvårdnadsinsatser är hjälp med att
äta, dricka, klä på sig, förflytta sig och sköta personlig hygien. Men även insatser
för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet
omnämns. Trots denna uppdelning av insatser i uppgifter av servicekaraktär och
personlig omvårdnad görs inga antydningar om att vissa insatser skulle vara prioriterade i rätten till bistånd. I stället betonas båda uppgifterna som viktiga för att
underlätta och möjliggöra människors dagliga livsföring i det egna hemmet.
Handlingsutrymmet regleras främst genom lagstiftningen. Men lagstiftningen
är inte det enda som styr och påverkar handläggningen. Den beslutsmodell som
socialtjänstlagen i huvudsak är uppbyggd efter har sannolikt bidragit till att det i
landets kommuner utformats lokala riktlinjer kring behovsbedömning och beslutfattande inom äldreomsorgen.214 Enligt Rothstein har dylika regler och riktlinjer bl
a tillkommit för att skapa en legitimitet för verksamheten.215 Han menar att ju
mindre staten detaljstyr och reglerar via lagstiftningen, desto mer tvingas kommunerna och andra verkställare att skapa egna regler och riktlinjer för verksamheten.
Med tanke på att varje enskilt beslut får stora ekonomiska konsekvenser, kan reg___________________________
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ler och riktlinjer vara ett sätt att få kontroll över besluten. Härigenom kan handläggarnas utrymme begränsas. Ett annat skäl till skapandet av riktlinjer kan vara att
åstadkomma enhetliga bedömningar och beslut inom en kommun. Men regler och
riktlinjer kan också ha tillkommit för att fungera som ett stöd i handläggningsprocessen.
Sammanfattningsvis kan sägas att socialtjänstlagens ramlagskonstruktion ger
beslutsfattarna en hög grad av handlingsfrihet. Den bedömning som föreskrivs
genom den individuella tilldelningen utgår från en målrationell argumentation, där
behovet ska vara själva utgångspunkten och styrande för resten av utredningen
och därmed för beslutet och val av lämplig insats. Enligt socialtjänstlagen krävs ett
unikt ställningstagande i varje enskilt fall. Denna form av beslutsfattande kräver
att handläggarna har en hög grad av kunskap inom det sociala området och integritet samt gott om tid, eftersom bedömningen enligt den målrationella beslutsmodellen anses som betydligt mer tidskrävande än den normrationella bedömningen.216

De processuella reglerna
Genom socialtjänstlagens ramlagskonstruktion minskar statens möjlighet till kontroll och tillsyn. För att väga upp dessa brister sett ur lagstiftarens perspektiv är
själva förfarandet kring behovsbedömningen och beslutfattandet omgärdat av
formaliserade handläggningsregler eller processuella regler. De processuella reglarna kan därför ses som ett sätt att kompensera ramlagens brister. Handläggningsreglernas främsta funktion är att garantera rättssäkerhet. Begreppet rättssäkerhet
kopplas traditionellt till faktorer som objektivitet, rättvisa och förutsägbarhet217,
medan bristande rättssäkerhet sammankopplas med partiskhet, orättvisa samt oklara regler från myndighetens sida. Enligt docent Gunilla Edelstam kan rättssäkerhet
också associeras med effektivitet (rimlig tid), legalitet (lagstöd), skydd för rättigheter, statens respekt för individen och den enskildes tillit till rättssystemet.218
Medborgarnas rättigheter ska skyddas gentemot felaktig myndighetsutövning.
Men som vi tidigare nämnt är rättssäkerhet inte något entydigt begrepp, utan
kan definieras på många olika sätt219. Det traditionella rättssäkerhetsbegreppet
omfattar i huvudsak en formell rättssäkerhet. Med formell eller processuell rättssäkerhet avses att handläggningen följer ett visst processuellt mönster. Denna ordning ska vara väl känd av den som berörs av beslutet och förutsägbarhet samt likabehandling är aspekter som betonas. Med materiell rättssäkerhet avses själva
innehållet i besluten och ramlagstiftningen ses som ett medel att skapa socialt och
etiskt tillfredställande beslut, d v s materiell rättvisa.220 Om båda rättsäkerhetsdimensionerna uppfylls innebär det att beslutet ska ha fattats på ett formellt riktigt
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sätt samtidigt som beslutets innehåll är materiellt godtagbart, vilket inbegriper en
viss kvalitet på hjälpen, likhet mellan medborgare och personlig integritet.221
Den rättssäkerhet, som åsyftas med utgångspunkt från förvaltningslag och socialtjänstlag, är krav som kan sammanfattas som opartiskhet, omsorgsfull handläggning, enhetlig bedömning samt att möjliggöra för den enskilde att ta till vara
sin rätt. De första kriterierna kan enligt det allmänna rättsmedvetandet upplevas
som självklara och som grundläggande i en rättsstat. Den sista rättssäkerhetsfaktorn enligt förvaltningslagen om myndighetens skyldighet att göra det möjligt för
den enskilde att ta till vara på sin rätt, kan ses som den faktor som i praktisk mening ställer störst krav på myndigheten. Omvänt kan detta utgöra den mest betydelsefulla faktorn för den enskilde och inte minst för de äldre, något som ställer
stora krav på handläggaren att vara den som i praktiken hjälper den hjälpsökande
att ta till vara sina rättigheter. Särskilt viktigt kan det vara vid själva ansökningsförfarandet, där det förmodligen är svårt för den hjälpsökande att veta skillnaden
mellan en ansökan och en förfrågan samt vilken skillnad i hantering, som de olika
tillvägagångssätten kan leda till. Inom äldreomsorgen är detta sannolikt särskilt
viktigt, eftersom man kan anta att få äldre har kunskaper kring sina rättigheter i
kontakten med myndigheten.
De två traditionella och formella rättssäkerhetskriterierna – enhetlighet och förutsägbarhet – kan emellertid sägas stå i konflikt med socialtjänstlagens biståndsparagraf och den målrationella beslutsmodellen. Det målrationella beslutsfattandet
utgår från den enskildes behov, där normen endast utgörs av att det ska finnas ett
behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Behovet betraktas som individuellt
och till stora delar oförutsägbart. Målsättningen och det centrala är att tillgodose
behovet, vilket kan leda till att tillsynes lika behov resulterar i olika hjälpinsatser.
Utifrån socialtjänstlagens biståndsparagraf kan därför materiell rättssäkerhet ses
som den mest betydelsefulla. De formella rättssäkerhetskriterierna däremot förutsätter en likabehandling och underförstått ”att lika fall skall behandlas lika”, vilket
inte överensstämmer med den individuellt prövade och tilldelade hjälpen.

Handläggningsregler
Trots att själva bedömningen har sin grund i de materiella rättsreglerna, finns också regler för hur den individuella tilldelningen formellt sett ska gå till.222 Den formella behandlingen och den byråkratiska processen som omgärdar den individuella tilldelningen, d v s handläggningen kännetecknas av att den är formbunden och
syftar till att bevaka den enskildes rättssäkerhet.223 Förvaltningslagen som reglerar
myndigheters verksamhet och relationen till medborgarna har flera bestämmelser,
som syftar till att stärka den enskildes insyn och möjlighet att påverka särskilt vid
myndighetsutövning. Förvaltningslagen innehåller även bestämmelser kring myndighetens serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, snabb och enkel
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handläggning, lättbegripligt språk och muntlig handläggning.224 I socialtjänstlagen
finns mer preciserade handläggningsregler, som är specifika för verksamhetsområdet. Socialtjänstlagen utgår emellertid från förvaltningslagen och många gånger
hänvisas direkt till denna lag.
Handläggningsreglerna förutsätts garantera att en fråga om hjälp aktualiseras,
handläggs och beslutas på ett sätt som kan förutses och kontrolleras.225 Alla uppgifter som framkommit i samband med handläggningen ska dessutom alltid dokumenteras. Myndigheten har en utredningsskyldighet, vilket innebär att den enskilde alltid har rätt att få sin ansökan behandlad och prövad. Aktualiseringen kan
ske på flera sätt, antingen i samband med en begäran från den enskilde eller genom att andra anmäler ett hjälpbehov. En aktualisering kan även ske genom en
förfrågan. I de fall där det är helt klart att personen bara vill ha en upplysning,
räcker det för handläggaren att hantera upplysningen som svar på en förfrågan.
Men om det är tveksamt ska handläggaren tolka en förfrågan som en ansökan och
därmed fatta ett beslut. Inom äldreomsorgen förekommer många gånger äldre
hjälpsökande, som är otydliga med vad de vill ansöka om. Enligt Socialstyrelsens
allmänna råd är det emellertid tjänstemannens uppgift att vara lyhörd, fånga upp
och hjälpa den enskilde att precisera sina önskemål.226
Nästa steg i handläggningen är utredningen. Om en ansökan kommit in till
myndigheten är socialnämnden skyldig att inleda en utredning. Utifrån ansökan
ska utredningen omfatta en kartläggning av den hjälpsökandes behov och livssituation, för att ett ställningstagande därefter ska kunna göras kring rätten till bistånd.
Den hjälpsökande har alltid rätt att få ta del av de uppgifter som finns dokumenterade i akten, så kallad partsinsyn227. Rätten till insyn utgörs både av en rättighet
och av en skyldighet. Rättigheten består av den hjälpsökandes rätt att ta del av det
som tillförts i ärendet. Myndigheten å sin sida är skyldig att kommunicera utredningen och förslaget till beslut innan beslut fattas. Skyldigheten enligt förvaltningslagen gäller inte om ”avgörandet inte går part emot, om uppgiften saknar
betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga”.228 Att utredningen kommuniceras är emellertid ett viktigt moment som hör
samman med den hjälpsökandes rättssäkerhet och utgår från principen att ”ingen
ska dömas ohörd”.229 Förutom att få ta del av utredningen har den enskilde också
rätt att lämna sina synpunkter på utredningen, vilka handläggaren i sin tur är skyldig att dokumentera.
Handläggningen avslutas med ett beslut. Beslutet, som ska lämnas till den
hjälpsökande, ska vara utformat så att det tydligt framgår vad som beviljats re___________________________
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spektive avslagits. I Socialstyrelsens första allmänna råd kring handläggning av
bistånd i samband med socialtjänstlagen trädde i kraft, framgick att beslutet bör
formuleras så att det går att utläsa vad som beviljas.230 Med vad avses vilka insatser och i vilken omfattning hjälpen ska ges. Som tidigare nämnts finns det inga
angivna insatser enligt socialtjänstlagen, utan det är det enskilda behovet som ska
styra valet av insats. Socialstyrelsen har i ett senare daterat allmänt råd berört
handläggningen,231 (kvalitetssystem inom omsorgerna och äldre och funktionshindrade) där det framgår att behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn på
den enskildes situation, möjligheter och behov där sociala, fysiska, medicinska,
psykiska och existentiella behov ska beaktas. Råden betonar således helhetssynen,
men ger inte något preciserat stöd till handläggarna.
Den förväntade och föreskrivna beslutsprocessen med dess handläggningsregler kan beskrivas enligt ett flödesschema i figur 2. Som framgår av flödesschemat
ska handläggningen följa en given ordning. Varje moment har sin plats och ordningen är förutbestämd och given. Den administrativa handling som handläggningen utgör föreskrivs inte som ett möte där en dialog och ett samspel mellan
handläggaren och den hjälpsökande ska föra handlingen framåt eller vara avgörande för nästa steg. Istället framställs handläggningsprocessen stegvis där ett
moment följs av nästa moment. Den förväntade handläggningsgången baseras på
att varje moment avslutas innan nästa moment tar vid.
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Figur 2. Flödesschema över handläggningen

Sammanfattning
En summering av handläggningsprocessens juridiska kontext tyder på en viss
komplexitet. Socialtjänstlagen är konstruerad som en målinriktad ramlag, vilket
innebär att det är målet som är det centrala medan medlen kan variera för att nå
målen.232 Det övergripande målet med den svenska äldrepolitiken är att äldre ska
kunna bo kvar i sin hemvanda miljö för att slippa flytta till en institution trots ett
omfattande hjälpbehov. För att nå detta mål förväntas kommunerna arbeta på tre
nivåer, d v s på strukturell, generell respektive individuell nivå. De två förstnämnda nivåerna förutsågs dominera medan de individuella insatserna skulle fånga upp
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de behov som inte kunnat tillgodoses på annat sätt.233 I praktiken har emellertid
den individuella prövningen enligt biståndsparagrafen nästan helt dominerat fördelningen av kommunernas resurser. Vem som har rätt till bistånd eller vilka insatser som den hjälpsökande kan utkräva framgår inte av lagen. För att ha rätt till
bistånd krävs endast att det ska finnas ett behov och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Avgörandet och konkretiseringen har överlämnats till kommunerna, som genom sin kompetens och lokalkännedom bäst förväntas kunna bedöma och fatta beslut i varje enskilt fall. Utifrån den målrationella beslutsmodellen
kan den materiella rättssäkerheten förväntas ha störst betydelse, d v s att innehållet
i hjälpen ska vara innehållsligt godtagbart. Det enda formella styrmedlet för denna
fördelningsprocess är de formaliserade handläggningsreglerna som återfinns i socialtjänstlagen, förvaltningslagen och socialstyrelsens gällande allmänna råd.234
Handläggningsprocessens föreskrivna ärendegång ger en bild av en rationell beslutsmodell där de olika momenten följer varandra i en given struktur. Syftet med
dessa processuella regler är förutom att garantera en formell rättssäkerhet också att
möjliggöra tillsyn och kontroll. Det processuella regelverket blir därmed ett komplement till socialtjänstlagens vida och oprecisa konstruktion. Dessutom bör man
uppmärksamma att de två olika sätten att definiera rättssäkerhet – formell respektive materiell – innebär en konflikt i det praktiska arbetet när individuell hjälp till
äldre och funktionshindrade ska fördelas.

Rollen som gräsrotsbyråkrat
Ovan har vi beskrivit lagstiftningen och det uppdrag som kommunerna tilldelats
inom äldreområdet. Uppgiften att förverkliga lagstiftningens krav överlämnas i de
flesta kommuner till särskilda handläggare. Dessa handläggare är utrustade med
ansvar och maktbefogenheter parallellt med ett stort mått av frihet i fråga om vad
de kan fatta beslut om. I rollen ligger också förväntningar på en professionell social sakkunskap.235 Äldreomsorgens handläggare kan räknas till vad Michael Lipsky236 definierar som ”street level bureaucrats” eller ”gräsrotsbyråkrater” som är
den försvenskade beteckningen237. Kännetecknande för en gräsrotsbyråkrat är enligt Lipsky att han eller hon dels har en direkt kontakt med medborgarna, dels har
en viss handlingsfrihet att utföra sina arbetsuppgifter. Vi återkommer till begreppet
längre fram.
Som framgår av namnet har metaforen gräsrotsbyråkrat en koppling till begreppet byråkrati, vilket myntades redan i mitten av 1700-talet i Frankrike och
som har kommit att få många olika betydelser genom åren.238 Vi kommer inte här
att fördjupa oss i byråkratibegreppet utan nöjer oss med att konstatera att det finns
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många definitioner från att ses som den legala auktoritetens administrativa apparat, där byråkrati står för en rationell ordning med möjlighet att skapa effektivitet,
till teorier om att byråkrati står för organisatorisk ineffektivitet.239 Den sistnämnda
uppfattningen är enligt Roine Johansson inte långt från den populära och vardagsspråkliga betydelsen av begreppet byråkrati. Vi utgår emellertid från Johanssons
uppfattning om byråkratin som en sammanfattande rubrik för ett fenomen omfattande ett antal variabler.
Den byråkratiska organisationen är en social struktur med vissa utmärkande kännetecken: den är hierarkiskt uppbyggd och den är specialiserad, både intern (vilket innebär att olika kategorier av anställda har olika arbetsuppgifter) och i förhållande till omgivningen
(genom klara avgränsningar beträffande vad som hör till byråkratins verksamhetsområde). Verksamheten bygger på någon form av
skrivna dokument som bevaras, och i uppgifterna ingår någon typ av
kontrollverksamhet. Det mest utmärkande kännetecknet för byråkratins arbete är att det är formaliserat, d v s kringgärdat av regler;
uppgifterna består ofta i att tillämpa generella regler på konkreta
ärenden.240
Johansson menar att byråkrati är ett socialt begrepp som inte kan användas för att
beskriva individuella fenomen, såvida inte vissa egenskaper hos enskilda byråkrater kan föras tillbaka som karaktäristika för hela organisationen. En organisation
kan dessutom vara mer eller mindre byråkratisk samt vara byråkratisk på olika sätt
enligt Johansson. Detta gäller i vilken grad organisationen har formella regler och i
vilken grad dessa regler är bindande och styrande. Regler kan variera från övergripande målformuleringar till detaljstyrning kring själva proceduren. En organisation med få formella strukturer kan likafullt vara byråkratisk i tillämpningen. Få
övergripande formella regler kan kompletteras med precisa informella och innehållsliga regler kring tillämpningen. Byråkratin utgör i denna avhandling ramen
och strukturen för fördelningen av bistånd till äldre och funktionshindrade, d v s
handläggningsprocessen. Byråkratin blir en hjälp i handläggarnas uppgift att konstruera en klient eller hjälptagare av en enskild individ, vilket vi återkommer om
längre fram i kapitlet.
För att återknyta till rollen som gräsrotsbyråkrat har handläggare via sin organisatoriska ställning en viktig och många gånger avgörande funktion i förhållande
till medborgarna, i detta fall de hjälpsökande.241 Gräsrotsbyråkratens arbete är
många gånger svårkontrollerat, dels p g a uppgiftens karaktär, dels p g a den organisatoriska positionen.242 Vad som avses är gräsrotsbyråkratens befogenheter, det
faktum att gräsrotsbyråkrater är många till antalet och att dessa kan befinna sig
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decentralt i organisationen. Gräsrotsbyråkrater har med andra ord ett stort inflytande, vilket i praktiken innebär att de politiska besluten många gånger utformas
av handläggare. Gräsrotsbyråkrater måste enligt Roine Johansson243 förfoga över
en viss frihet att handla för att kunna utföra sin uppgift, eftersom handläggning i
mångt och mycket ställer krav på en omdömesförmåga som knappast låter sig regleras. Rothstein använder begreppet diskretionär tilldelning244 när fördelningen
av samhällsinsatser grundar sig på beslut, som i sin tur ska baseras på den enskilde
individen, dennes behov och förutsättningar. Diskretionär tilldelning används då
som motsats till en generell tilldelning av hjälp245 och syftar till att utifrån behovet
via en selektering eller sållning tilldela insatser. Synonymt med engelskans discretion används uttryck som discerning, discrimination, capacity for distinguishing.246
Inom stats- och socialvetenskapen247 införstås också i begreppet diskretion en
handlingsfrihet eller makt att fatta beslut eller att handla enligt sitt eget omdöme
eller som man tror passar; en okontrollerad tillgänglig makt. Det diskretionära beslutsfattandet har oftast en koppling till lagstiftning248 och till enskilda tjänstemäns
handlings- och tolkningsutrymme i förhållande till lagar och normer.249
Håkan Larsson och Stefan Morén, som i sin avhandling studerade det sociala
arbetets utvecklingsmöjligheter utgick bl a från begreppen handlingspotential och
handlingsutrymme för att förstå socialarbetarens agerande.250
Med handlingspotential avses en aspekt av individens möjligheter att
handla i det sociala systemet som hon ingår i. Dessa möjligheter och
begränsningar när det gäller handlingsmöjligheter kan beskrivas i
termer av individens självförståelse i förhållande till det sociala systemet. Individens möjligheter att handla i en verksamhet är inte
bara beroende av kunnande och vilja; olika handlingsstrategier är
också av hur individen upplever och tolkar sin situation och möjligheterna att handla den. Socialarbetaren ”ser” bara de handlingsmöjligheter som ligger inom den egna tolkningsramen.251
Handlingsutrymmet betraktar Larsson och Morén som de villkor som begränsar
och hindrar individens möjligheter på systemnivå. Individens handlingspotential är
därför beroende av det handlingsutrymme, som skapas inom organisationen. Enligt författarna blir handlingsutrymmet därmed ett praxisbegrepp som utgörs av de
tolknings- och handlingsmöjligheter som formas inom det sociala systemet, under
förutsättning att handlandet har ett varaktigt mönster som ser ut på ett visst sätt. De
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slutsatser de bl a drar är att socialarbetarens handlingsutrymme begränsas av organisationens underliggande grundantaganden om hur arbetet ska genomföras och
hur relationen med klienten ska struktureras. Härigenom blir socialarbetarna ett
”offer” för ett norm- och legitimeringssystem som de själva är med och konstruerar, något som de i sin tur är omedvetna om.
Även Roine Johansson har kopplat gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme till
en klientrelation. 252 Han menar att handlingsutrymmet inte är konstant utan varierar beroende på det organisatoriska sammanhanget. Som vi nämnt i inledningskapitlet lyfter Johansson fram fem dimensioner som särskilt betydelsefulla i relationen mellan byråkraten och klienten. De fem dimensionerna är regel-bundenhet,
specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseinriktning samt avstånd. Regelbundenheten ses som den mest grundläggande och det som sätter gränser för byråkratin. ”Byråkratins regler är dess gränser” menar Johansson och tillägger att
reglerna inte enbart sätter gränserna, utan är de som definierar själva arbetets innehåll för den byråkratiska organisationen. Johansson har delat upp regelbundenheten i två aspekter där detaljreglering-ramstyrning utgör den första och
strikt-flexibel tillämpning den andra aspekten. Dessa två aspekter handlar om hur
hårt en verksamhet är formellt reglerad respektive verksamhetens möjlighet att
agera informellt och tänja på reglerna. Specialiseringsgraden hänger samman med
hur snävt verksamhetsområdet är definierat samt vad som krävs och är relevant för
att utföra uppgiften. Det kan också handla om definitionen av verksamhetsområdet, vilket innebär en avgränsning gentemot andra organisationer. Socialtjänsten
omfattar t ex ofta flera olika verksamheter tillika olika byråkratiska organisationer.
Som klient får du möta en handläggare om du behöver ekonomisk hjälp och en
annan handläggare om du behöver hjälp med städning i din bostad, trots att det är
samma lagparagraf som reglerar rätten till bistånd. Tid per ärende avser produktivitetsaspekten, vilket innebär förhållandet mellan tid och den arbetsmängd som
läggs ned på varje enskilt ärende. Med intresseinriktning menas att olika intressen,
som finns i en klientrelation, kan komma i konflikt med varandra, t ex service och
kontroll, vilket skapar en dubbelhet i handläggarrollen. Den sista dimensionen i
”konstruktionsramarna” är avstånd som utgår från det faktum att relationen inte
alltid sker ansikte mot ansikte. De två första dimensionerna regel-bundenheten och
specialiseringsgraden har, enligt Johansson, en direkt koppling till klientrelationen
och förvandlingen av en enskild individ till en klient, d v s konstruktionen av en
klient.

Gräsrotsbyråkraten som expert
Innan vi går in på gräsrotsbyråkratens uppgift som vi i enighet med Roine Johansson menar är att konstruera en klient, vill vi lyfta fram ytterligare några aspekter
på den roll som äldreomsorgens handläggare har, nämligen att befinna sig i en
offentlig verksamhet och att vara expert. Lundquist253 menar att en gräsrotsby___________________________
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råkrat har specifika värden att förhålla sig till som offentlig tjänsteman, värden
som är unika för det offentliga. I sina studier har Lundquist rekonstruerat ämbetsmannarollen, ett begrepp som han använder för byråkrater på alla nivåer inom offentlig verksamhet, i något som han benämner vårt offentliga etos. Vårt offentliga
etos innehåller många, komplicerade, mångtydiga och ibland även motsägelsefulla
etiska krav på ämbetsmannen. Dessa krav kan enligt Lundquist delas in i demokrativärden och ekonomivärden. Demokrativärdena innebär att det offentliga ska
tillgodose kraven från den politiska demokratin, rättssäkerheten och den offentliga
etiken och ekonomivärden ska tillgodose krav på funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet254. Lundquist menar samtliga av dessa värden
måste beaktas. Ekonomivärdena bevakas redan idag med stor skärpa från såväl
ekonomer som andra professionella, medan demokrativärdena inte lika självklart
uppmärksammas. Ämbetsmannens specifika uppgift är därför, enligt Lundquist,
att – som en demokratins väktare – bevaka att även demokrativärdena beaktas.
Uppdraget kompliceras emellertid genom ämbetsmannens ställning i organisationen och genom sin relation till lagen, överordnade och till samhällsmedborgarna. Relationerna uttrycks i termer av lydnad, lojalitet och hänsyn. Ämbetsmannens
uppgift är att lyda lagen, vara lojal mot överordnade och visa hänsyn till samhällsmedborgarna. Dessa roller och relationer är i sig inte kontroversiella. Problem
kan uppstå när krav från respektive håll kommer i konflikt med varandra och blir
direkt motstridiga. Om ämbetsmannen dessutom förväntas besitta en professionell
kunskap, något som antas gälla för handläggare inom socialtjänst, kan man anta att
relationerna kompliceras ytterligare. Beslutsfattandet enligt socialtjänstlagen inbegriper en hög grad av självständig professionell bedömning255, vilket förutsätter att
handläggarna har kunskapen och förmågan att agera inom ramen för det givna
handlingsutrymmet.
Lundquist använder begreppet autonomi för att beskriva byråkratens handlingsutrymme.256 Autonomi består enligt Lundquist av handlingsfrihet och handlingsförmåga. Handlingsfriheten (angiven i t ex lagen eller genom sociala normer)
tillåter byråkraten en frihet att fatta beslut efter egna prioriteter, medan handlingsförmågan är ett uttryck för byråkratens faktiska möjligheter att utnyttja denna
handlingsfrihet. Autonomi föreligger när byråkraten har handlingsförmåga att utnyttja hela sin handlingsfrihet. Bristande autonomi uppstår vid situationer med
handlingsfrihet utan tillräcklig handlingsförmåga eller handlingsförmåga utan tillräcklig handlingsfrihet. Enligt Lundquist har gräsrotsbyråkraten en aktiv möjlighet
att påverka och utnyttja autonomin, beroende på om han/hon förstår, kan och
vill.257
Den konflikt som kan uppstå mellan motstridiga roller och lojaliteter tvingar
ämbetsmannen att välja mellan olika relationer och bedöma vilken relation som
ska väga tyngst. Men lojalitetskonflikten behöver nödvändigtvis inte förstärkas av
___________________________
254

Lundquist 1998 s 63.
Åström 1998, 2000.
256
Lundquist 1988.
257
Lundquist 1998.
255

69

att gräsrotsbyråkraten har en expertroll, utan praktiken har visat att den professionella kunskapen snarare stödjer någon av de övriga relationerna, enligt Lundquist.
Ämbetsmannen kan med stöd av sin professionella kunskap välja att uppträda illojalt mot sina överordnande eller vägra att lyda lagen till förmån för hänsynen till
samhällsmedborgarna.

Uppgiften - att konstruera en klient
Äldreomsorgens handläggare har beskrivits som ”gränsvakter” eller ”gatekeepers”, eftersom dessa kan besluta om vem som ska få hjälp eller med vad någon
ska få hjälp.258 Vad handläggarna gör som gränsvakter är att sålla bland de sökande vid gränsen eller ingången, vilket kan resultera i att alla som ansöker om hjälp
inte kommer att passera igenom. Det handlar om att handläggaren ser som sin
uppgift att inte vem som helst kommer in i systemet. Men i handläggarrollen ingår
också en uppgift som går ut på att skapa en klient, d v s att omvandla en enskild
individ till en klient eller hjälptagare. I tidigare avsnitt om byråkratin hänvisade vi
till Roine Johansson och till det han menar är två byråkratiska aspekter – en inre
respektive en yttre. Den inre rör inomorganisatoriska aspekter, medan den yttre
berör relationen till klienten (den hjälpsökande). Den främsta uppgiften i byråkratins yttre aspekt är att omvandla en individ till en klient eller ett ärende.
Klienten är alltså en organisatorisk konstruktion, och konstruktionssättet är i korthet följande; individen förenklas till för organisationen
hanterligt format genom att man bara fäster avseende vid sådana
karaktäristika som faller innanför området för organisationens specialisering, och utifrån sina speciella egenskaper placeras sedan den
blivande klienten i någon lämplig, av organisationen i förväg definierad och tillhandahållen, administrativ kategori. Först när det är
gjort, när individen så att säga fått en byråkratisk identitet, är det
möjligt för organisationen att ta sig an dennes ärende.259
Johansson menar att uppgiften att konstruera en medborgare till en klient är nödvändig för en organisation eftersom organisationen bygger sin verksamhet på
masshantering, d v s att ett visst antal ärenden ska kunna handläggas på viss tid.
För att kunna göra det krävs att individen ”förenklas” för att så effektivt som möjligt kunna hanteras och kontrolleras och för att handläggaren ska kunna sköta sitt
uppdrag. Denna förenkling innebär i praktiken att individen omvandlas till en klient. ”Klienten är med andra ord inte bara en social konstruktion vilken som helst,
utan en organisatorisk artefakt.”260 Konstruktionen av klienter existerar inom alla
organisationer där verksamheten har tilldelats en specifik uppgift, som går ut på att
ta hand om en liten del av människan. En människa kan behandlas av ett flertal
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organisationer samtidigt och får då inta olika klientroller, t ex som patient på sjukhuset, som försäkrad på försäkringskassan, som arbetssökande på arbetsförmedlingen och som hjälpsökande/hjälptagare inom äldreomsorgen. Att varje organisation endast tar hand om en liten del eller en aspekt av en människas liv benämner
Johansson en byråkratisk specialisering.
Uppgiften att konstruera en klient blir därmed ett sorteringsinstrument som utgår från i förväg uppgjorda uppdelningsprinciper261. Denna konstruktionsprocess
består enligt Johansson av två huvudsakliga moment – standardisering och kategorisering. Det första som måste göras är att standardisera individen, vilket innebär en reducering av de uppgifter som faller utanför organisationens specialiseringsgrad. Det andra momentet är en kategorisering, vilket innebär att de standardiserade egenskaperna matchas mot organisationens uppdragna gränser för att det
ska gå att hitta en passande administrativ kategori. ”I och med att individen sålunda blivit klient har han fått en byråkratisk identitet”.262 Att förvandla en individ till
klient eller hjälptagare är inte någon enkel process som helt kan rutiniseras, utan
det förutsätter en social process där det krävs ett mänskligt omdöme enligt Johansson. Trots detta är konstruktionsprocessen ett sätt att förenkla den komplexitet som
råder kring en individ.
Den gränsdragning som en organisation gör för att fastställa om en individ ska
accepteras som klient och anses vara behörig kan se ut på olika sätt. Inom äldreomsorgen finns det ett behov av såväl interna som externa gränsdragningar; internt
inom den kommunala organisationen, externt i förhållande till andra huvudmän.
Ett exempel på den interna gränsdragningen är när en äldre person med missbruksproblem söker hjälp med att sköta sitt hem. Frågan uppstår då till vilken kategori mannen anses höra? Han kan antingen räknas till äldreomsorgens klientkategori där man i huvudsak arbetar med människor över 65 år. Men kan också höra
till individ- och familjeomsorgen som bl a har ansvar för personer med missbruk.
Man kan förmoda att det uppstår problem med gränsdragningen när en persons
problem kan sägas tillhöra flera organisationer. I vården och omsorgen om äldre är
det främst gentemot sjukvården som problem kan tänkas uppstå när det gäller
gränsdragningsfrågor där andra myndigheter och huvudmän är involverade. Exempelvis har Szebehely263 redogjort för hur äldre skrivs ut från sjukhus trots kvarstående vårdbehov, något som skett i högre grad i slutet av 1990-talet än vid dess
början. Förskjutningen av sjukhusvård till kommunal vård i den enskildes hem
eller i ett äldreboende har inte kompenserats med en motsvarande överflyttning av
resurser. Detta menar vi kan vara ett tecken på att landstingets anställda anser att
ansvaret för äldre bör vila på kommunerna, medan man inom kommunerna anser
att sjukvården ”trycker ut” äldre från akutsjukhusen i för rask takt.
Med koppling till vårt avhandlingsämne belyser vi nedan hur man kan utgå från
de fem dimensionerna regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, in___________________________
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tresseinriktning och avstånd som Roine Johansson anser som centrala i konstruktionsprocessen, när en hjälptagare inom äldreomsorgen ska konstrueras.
Den första dimensionen regel-bundenheten omfattar två aspekter. Den första
aspekten rör detaljreglering respektive ramstyrning, den andra aspekten en strikt
respektive en flexibel tillämpning. Utifrån medborgarens och den hjälpsökandes
perspektiv bidrar en detaljerad lag och en strikt tillämpning till en likabehandling
och hög grad av formell rättssäkerhet samtidigt som detta begränsar handläggarnas
handlingsutrymme. En detaljreglerad lag ger handläggarna få eller inga möjligheter att göra en individ- eller situationsanpassning och undantag i enskilda fall. Men
en detaljreglering innebär också ett stöd genom att handläggaren kan ta skydd
bakom reglerna genom att hänvisa till dessa i stället för att tvingas till ett eget
ställningstagande. Det personliga ansvaret blir därmed minimalt och det krävs ingen särskild expertkunskap i själva sakfrågan, huvudsaken att reglerna följs.
Som vi redan nämnt är socialtjänstlagen en ramlag, vilket innebär att verksamheten inte är detaljreglerad formellt sett. När det däremot gäller de processuella
reglerna kring handläggningen ökar den formella detaljeringsnivån. Äldreomsorgens handläggare ska därför dels utgå från en målrationell ramlag, dels följa en
detaljerad handläggningsgång. Beträffande tillämpningen så förutsätter socialtjänstlagen en flexibel tillämpning och bedömning där avgörandet lämnas över till
handläggaren. Däremot förväntas regeltillämpningen ske strikt vad gäller de processuella reglerna i handläggningen. Utifrån gräsrotsbyråkratens perspektiv kan
reglernas karaktär och tillämpning vara både begränsande och skyddande.
Den andra dimensionen anger graden av snävhet i byråkratins specialisering
och hör samman med arbetsuppgifterna, som i detta fall är kopplat till klienten.264
Detta styrs av vem den hjälpsökande är samt vilken problematik han eller hon har.
Avgörandet för specialiseringen är andelen hjälpsökande och dess problematik
som handläggaren s a s ”känner igen”, eller det omvända, d v s hur många ärenden
som handläggaren uppfattar som exceptionella enligt Johansson. Ett liknande resonemang förs i ett FoU-projekt där biståndshandläggningen granskats i fyra
kommuner i Göteborgsregionen.265 Där har biståndsärendena delats upp i enkla
respektive komplicerade ärenden, vilket föranleder olika handlande hos handläggaren. De hjälptagare som handläggaren känner igen resulterar i att handläggningen kan standardiseras i hög grad. Handläggaren vet i förväg både vilka frågor som
ska ställas och vilken hjälp som ska beviljas. Till enkla ärenden räknas ofta äldre
personer som söker hjälp med praktiska sysslor i hemmet, medan komplicerade
ärenden inbegriper ett kontinuerligt hjälpbehov av omsorgskaraktär.266 Förutom de
två kategorier som omnämns i Göterborgsundersökningen kan kategorin komplicerade ärenden vidgas till att även omfatta hjälptagare, som av andra skäl än ålderdom har behov av hjälp i hemmet. I detta fall kan den hjälpsökande i sig betraktas som exceptionell i och med att han eller hon inte tillhör majoriteten bland
de hjälpsökande. Det innebär att när en äldre person söker hjälp till praktiska syss___________________________
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lor i hemmet, som städning eller inköp, har handläggaren en större möjlighet att
använda sig av en standardisering vid handläggningen i jämförelse med om den
hjälpsökande är yngre med missbruks- eller psykiska besvär. För att snäva in specialiseringen bör gruppen hjälpsökande och dess problematik vara så homogen
som möjligt. Ju fler ärenden där såväl de hjälpsökande som deras behov är homogena desto högre grad av specialisering.
Till denna kategori kan även handläggningens organisering kopplas. Inom äldreomsorgen finns, som vi nämnt tidigare, i huvudsak två sätt att organisera handläggningen, vilket vi redogjort för i kapitlet om äldreomsorgens fält.
Regel-bundenheten och specialiseringsgraden utgör enligt Roine Johansson
ramarna för hur klienten skapas inom organisationen och även hur processen uppfattas av klienten. De övriga tre dimensionerna hänger samman med den interna
organisationen och påverkar indirekt den byråkratiska specialiseringen. Tid per
ärende är ett produktivitetsmått och avser hur lång tid som organisationen anser att
handläggaren behöver för att handlägga ett ärende. En hög grad av specialisering
med en standardiserad och rutiniserad handläggning genererar en snabbare handläggning. Olika verksamheter har olika krav och förväntningar på sig beträffande
hur snabbt handläggningen ska ta. Inom äldreomsorgen är många gånger problemen och ärendenas art av den karaktären att de kräver ett omedelbart beslutsfattande. Som exempel kan nämnas det betalningsansvar som kommunen har för
äldre personer som vistas på sjukhus och anses vara utskrivningsklara, den tidigare
benämningen för medicinskt färdigbehandlade.267 I dessa fall blir trycket stort på
handläggaren att fatta beslut med kort varsel. Men även för personer som redan
har hjälp kan situationen snabbt förändras, vilket medför en förändring av hjälpbehovet. Detta leder till att handläggningen måste förenklas och standardiseras, vilket förstärker den byråkratiska specialiseringen.
Den fjärde dimensionen som ingår i vad Roine Johansson betraktar som konstruktionsramar är intresseinriktning. Intresseinriktning innebär en avvägning mellan kontroll och service, som dessutom kan ses som två ytterligheter. Ett närmande
mot service-sidan betyder att klientens omedelbara intresse tillvaratas, medan ett
närmande mot kontroll-sidan innebär att större hänsyn tas till andra intressen än
klientens. Johansson menar att alla myndigheter med klientorienterade verksamheter har inslag av både service och kontroll. Gräsrotsbyråkraterna får härigenom en
dubbel roll gentemot klienten. Inom äldreomsorgen skulle denna tudelade roll
kunna innebära en konflikt mellan ett omedelbart beslutsfattande för att tillgodose
ett hjälpbehov och en mer omsorgsfull och omfattande utredning kring behovet
och hur behovet ska tillgodoses. Om utredningen med kartläggning av behoven
och en prövning av hur behoven bäst kan avhjälpas tar för lång tid, resulterar det i
att hjälpen inte kan sättas in snabbt nog. Å andra sidan innebär en snabb handläggning att prövningen, som kan handla om att bevaka gränser mot andra huvudmän får stå tillbaka.
Avstånd är den sista dimensionen som enligt Roine Johansson styr konstruktionen av en klient. Avstånd anger att relationen mellan en handläggare och en klient
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inte alltid sker ansikte mot ansikte, utan närheten minskar om kontakten sker via
telefon eller via skriftväxling. Inom äldreomsorgen görs ofta hembesök i samband
med behovsbedömningen och beslutsfattandet.268 Denna tradition bidrar sannolikt
till att minska distansen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten.
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4. Metod
I detta kapitel beskriver vi de empiriska undersökningar som ligger till grund för
avhandlingen samt hur vi gått tillväga för att med hjälp av de olika studierna fånga
en helhetsbild över handläggningsprocessen. Studierna presenteras var för sig beträffande material, metod och tillvägagångssätt. Vi avslutar kapitlet med en övergripande metoddiskussion, där vi bl a tar upp problem och möjligheter med att
basera en analys på flera olika undersökningar, som dessutom utförts under en
längre tidsperiod och hur detta kan tänkas påverka resultat och slutsatser.

Tillvägagångssätt och metodöverväganden
I allmänhet medför gräsrotsbyråkraters handlingsfrihet i och kring beslutsfattandet
att området inte är tillgängligt för politisk insyn och inflytande, utan det utgör vad
Rothstein avser med demokratins svarta hål.269 Frågan är hur man får kunskap om
en företeelse som till viss del beskrivits i termer av svarta hål, undanskymda
vrår270 eller som en svart låda?271 Liknelserna behöver emellertid inte betyda att
handläggningsprocessen är oåtkomlig för forskning. Snarare kan det förhålla sig så
att det svarta hålet eller den undanskymda vrån inte har blivit tillräckligt upplyst.
För även om det existerar aktiviteter inom äldreomsorgen, som kan vara svåra att
få syn på och som skulle kunna beskrivas i termer av ”tyst” kunskap eller ”förtrogenhetskunskap”272, menar vi att handläggningsprocessen kan synliggöras om
än kanske inte helt och fullt. En bred forskningsansats där flera angreppssätt används för att göra processen synlig underlättar sökandet efter vad som sker i handläggningen av bistånd inom äldreomsorgen. Vi har därför valt att utgå från flera
studier och delvis olika forskningsmetoder, för att göra detta fenomen synligt. Genom de olika metoderna och olika studierna har vi tillgång till ett material, som vi
anser vara tillräckligt omfattande, brett och informativt för att det ska gå att uttala
sig om hur handläggningsprocessen inom äldreomsorgen generellt ser ut.
En stor del av våra data baseras på den dokumentation som handläggarna genererat genom handläggningen. Dokumentationen är viktig och kan betraktas som ett
avtryck av handläggningsprocessen. Däremot avslöjar det som dokumenterats inte
allt vad som utspelat sig inom ramen för handläggningsprocessen. Vi är naturligtvis medvetna om att allt som sker, sägs och på annat sätt uttrycks i mötet mellan
handläggaren och den hjälpsökande inte finns dokumenterat i socialtjänstens akter.
För att fånga även det som inte dokumenteras i akten krävs ett mer kvalitativt angreppssätt. Ett möjligt och ganska påtagligt sätt att studera mötet mellan handläggaren och den hjälpsökande är via observation för att om möjligt ta del av vad som
inte dokumenteras. Metoden prövades också genom att vi observerade mötet mellan handläggaren och den hjälpsökande i samband med fyra hembesök i mitten av
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1990-talet.273 Försöket ledde emellertid till att vi bestämde oss för att inte använda
denna metod, främst därför att handläggarna som i detta fall utgjordes av f d kollegor upplevde situationen som mycket ansträngd. Noterbart var att de hjälpsökande inte uppfattande situationen som negativ med en observatör närvarande under hembesöket. För att ändå få en bredare bild av vad som sker vid behovsbedömningen än vad som är dokumenterat i akterna, har vi genomfört intervjuer med
handläggare samt även haft samtal med handläggare i grupp. De metoder som vi
har valt att använda i avhandlingen kan kanske betraktas som traditionella och
också mindre känsliga för de inblandade respondenterna. Förutom intervjuer och
fokusgruppsamtal har empirin samlats in via en enkätundersökning där bl a vinjettmetoden användes, samt genom aktgranskningar.
Datainsamlingen skedde åren 1995-2001 och härrör sig från fyra studier;
Sundsvallsstudien, handläggarstudien, dokumentationsstudien och fokusgruppsamtal. Förutom skilda metoder och tillvägagångssätt baserades varje studie på
olika frågeställningar. I avhandlingen har empiri från respektive studie granskats
på nytt och utifrån delvis nya och gemensamma frågeställningar. Tillvägagångssättet har viss likhet med designen av en fallstudie.274 Enligt Yin lämpar sig fallstudier för att empiriskt studera nutida fenomen inom en verklig kontext, särskilt
som sambanden mellan kontext och fenomen inte är helt uppenbara.275 Han menar
att strategierna i fallstudier kan vara olika, t ex explorativa, deskriptiva eller explanativa. Yin att framhåller att de frågor som ställs i och kring ett fenomen i en fallstudie handlar om hur och varför. Det centrala är att hitta den logiska sekvensen
som sammanbinder det empiriska materialet med en initial undersökningsfråga
och slutligen till dess konklusion enligt Yin276. Genom att ställa gemensamma
frågor till de fyra olika studierna har vi betraktat detta material på ett delvis nytt
sätt. De nya och gemensamma frågeställningarna som vi söker svar på är hur
handläggarna hanterar den formella handläggningsprocessen, hur dessa går tillväga vid behovsbedömningen samt hur biståndsbesluten är utformade. Resultatet av
detta förfaringssätt förväntas leda fram till en gemensam bild, där skillnaden mellan det faktiska och det föreskrivna agerandet framträder samt till vissa slutsatser
kring de betingelser som styr och begränsar handläggarnas handlingsutrymme och
handlande. Avsikten är att åstadkomma en helhetsbild av den undersökta företeelsen, som gör det möjligt att öka förståelsen av handläggarnas agerande. Ansatsen
är framför allt empirisk men kan också sägas vara induktiv, därför att närmandet
till det undersökta har gått längs med ”upptäcktens väg”277 och inte genom en hypotetiskt deduktiv ansats. Detta har skett genom studier av explorativ karaktär via
riksomfattande aktgranskningar och vinjettstudier till fokussamtal med handläggare. Det är snarare så att resultaten från de olika studierna har genererat ledtrådar
när det gäller att kunna beskriva det sätt som handläggarna hanterar handlägg___________________________
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ningsprocessen, d v s hur de gör för att fördela hjälp till äldre istället för hypoteser.
Ledtrådarna har vi tagit tag i och utvecklat i efterföljande studie.
De studier som ingår i avhandlingen har vi sammanställt i tablå 2. Där framgår
också när studierna genomfördes, huvudsaklig metod samt vad undersökningarna
besvarar. I fortsättningen används endast publiceringsår.
Tablå 2: En sammanställning av de studier på vilka avhandlingen baseras
År
19951996

Studie
Sundsvallsstudien

Metod
Aktgranskning +
handläggarintervjuer

Ger svar på:
Handläggares dokumentation av handläggningsprocessen samt handläggares
egna utsagor om tillvägagångssätt vid behovsbedömningen

1997

Handläggarstu- Enkätundersök- Handläggares syn på och
dien
ning inkl vinjett- svar kring handläggningens
metoden
formaliteter samt deras behovsbedömning och beslutfattande i tre fiktiva fall

19992000

Dokumentationsstudien

Aktgranskning i
olika steg

Handläggarnas dokumentation av handläggningsprocessen med fokus på biståndsbeslutet.

20002001

Fokusgrupper

Samtal

Handläggares egna utsagor
kring handläggningsprocessen

Sundsvallsstudien
Sundsvallsstudien278 kan ses som en grundläggande rekognosering i och kring
ämnet. Vid en litteraturgenomgång279 ett år tidigare konstaterade vi att det nästan
inte förekom någon litteratur, som fokuserade äldreomsorgens behovsbedömning
och handläggning före 1990. I början på 1990-talet kom dock ett antal studier, där
äldreomsorgens handläggning hade granskats med påpekande om stora brister vad
___________________________
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gäller dokumentationen och dess negativa konsekvenser för äldres rättssäkerhet.280
Däremot förekom mycket lite dokumenterad kunskap om handläggarnas arbete
och deras kunskapsområde. Jan Grangården och Peter Westlund vid Blekinge
FoU-enhet var ett par av de få som hade studerat behovsbedömningen.281 I samband med en rapport om kvalitet inom socialtjänsten presenterade Westlund några
år senare (1995) två olika förhållningssätt bland handläggarna vid behovsbedömningar inom äldreomsorgen.282 De två förhållningssätten benämnde han brukarorienterad respektive myndighetsorienterad behovsbedömning283. Vi har emellertid valt att använda begreppet förvaltningsorienterad i stället för myndighetsorienterad. Begreppen kan användas synonymt och avsikten är inte att förändra innehållet i begreppet. Anledningen till att vi valt att inte använda myndighetsorientering
är att begreppet kan blandas samman med myndighetsutövning, vilket kan leda
tankarna till att enbart de myndighetsorienterade handläggarna behärskar eller ansvarar för myndighetsutövning. Begreppet förvaltningsorientering antyder däremot en koppling till förvaltningen som organisation och till den förvaltningspolitik som poängterar förvaltningens roll och makt att genomföra politiska beslut,
vilket vi menar är mer överensstämmande med innehållet.284
Ett brukarorienterat synsätt innebär enligt Westlund ett tillvägagångssätt som
tar ”stor hänsyn till hjälptagarens sociala situation, hans eller hennes vanor, farhågor och önskemål”.285 Centralt för handläggare som arbetar efter det brukarorienterade synsättet är samförstånd och delat ansvar. Ett myndighetsorienterat eller
förvaltningsorienterat synsätt, som vi i fortsättningen använder, innebär att handläggaren inte primärt intresserar sig för hjälptagaren som person eller dennes önskemål, förväntningar, egna problembeskrivning m m. Den bedömning som handläggaren gör är i stället koncentrerad till den dagliga livsföringen och kopplad till
de resurser och insatser som äldreomsorgen förfogar över.

Sundsvallsstudiens syfte och frågeställningar
Syftet med Sundsvallsstudien var att beskriva handläggningsprocessen med avseende på ansökan, utredning, bedömning och beslut om bistånd. Men studien gick
också ut på att ge oss och socialtjänsten, som var uppdragsgivare, kunskap om
vilka metoder som handläggarna använde sig av vid behovsbedömningen. Undersökningen skulle dels ge svar på hur handläggningsprocessen dokumenterades,
dels återge hur denna process muntligen beskrevs av handläggarna själva. Handläggarna i Sundsvall arbetade vid tiden för undersökningen integrerat, d v s hade
ansvar för både handläggning och verkställighet av de fattade besluten.
___________________________
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Metod
Empirin i Sundsvallsstudien samlades in på två sätt, dels genom aktgranskning av
dokumentationen kring handläggningsprocessen, dels genom intervjuer med samtliga av hemtjänstens områdeschefer/handläggare om hur de gick till väga vid bedömningen av de hjälpsökandes behov och hur de kom fram till ett beslut. Intervjuerna grundades sig på de ärenden som ingick i aktgranskningen.
Aktgranskningen som totalt omfattade 95 akter utgick från socialtjänstlagens
och förvaltningslagens processuella regler. Frågorna som ställdes till varje akt var
om det gick att utläsa uppgifter om ansökan, bakgrund till ansökan, den hjälpsökandes behov och handläggarens bedömning av behoven samt beslutet. Genom
frågorna ville vi få svar på hur och vad som dokumenterades av handläggarna i
akten. Aktgranskningen genomfördes i två omgångar. Inledningsvis granskades 72
akter, vilket skedde i februari 1995, motsvarande tre akter per områdeschef/handläggare. De 72 akterna utgjorde också underlag för de personliga intervjuer som därefter genomfördes med handläggarna. Efter den första aktgranskningen och de efterföljande intervjuerna valde vi att genomföra ytterligare en aktgranskning 6 månader senare i augusti 1995, denna gång med en akt per handläggare. Vid den andra granskningen valdes den akt som rörde det senaste fattade
beslutet per handläggare. Anledningen var att se om uppmärksamheten och fokuseringen på handläggningsprocessen hade påverkat och lett till förbättringar i dokumentationen.
De personliga intervjuerna skedde med stöd av en intervjuarguide (bilaga 1),
där varje handläggare utfrågades kring sitt handlande och ställningstagande. Frågorna rörde hela processen från aktualisering till beslutsfattandet. Exempel på frågor som ställdes var vem som tog initiativ och vilken hjälp som efterfrågades, den
hjälpsökandes roll och andra aktörers medverkan i bedömningen. Men framförallt
fokuserades frågorna kring hur handläggaren gick till väga för att ta reda på olika
behov. Intervjuerna som varade mellan en och tre timmar bandades och frågorna
hade en koppling till de ärenden, som ingick i den första aktgranskningen om hur
varje handläggare hade handlat i respektive bedömningssituation. Banden avlyssnades och skrevs ut ordagrant. Genom att vi konfronterade innehållet i akterna
med handläggarens muntliga beskrivning av sin bedömning och sitt beslut i respektive ärende, fick vi inblick i den skillnad som förelåg mellan vad som hade
dokumenterats och det uttalade – faktiska – handlandet och tänkandet i varje ärende.
Inspirerade av Westlund286 bad vi dessutom handläggarna att ta ställning till två
påståenden som beskrev de två olika bedömningsstrategierna vi redogjort för
ovan. Det första påståendet speglade ett förvaltningsorienterat arbetssätt och det
andra ett brukarorienterat287 arbetssätt.

___________________________
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Peter Westlund använder sig av begreppet myndighetsorienterad.

79

1. Jag anser det viktigast att se vad vårdtagaren inte klarar respektive
klarar av själv.
2. Jag anser det viktigast att ta reda på vårdtagarens sociala situation,
vanor, intressen, farhågor och önskemål.
Handläggarna fick ta ställning till vilket av de två arbetssätten de ansåg sig arbeta
efter. Vid analysen ställde vi sedan handläggarnas egen uppfattning om vilken
bedömningsstrategi de arbetade efter mot vad som framkom vid intervjuerna. I de
allra flesta fall stämde handläggarnas egen skattning om sin bedömningsstrategi
överens med deras egen beskrivning av sitt arbetssätt. I några fall bedömde vi att
det faktiska arbetssättet skilde sig från den egna uppfattningen. I dessa fall valde vi
att kategorisera handläggarnas arbetssätt efter det faktiska agerandet.

Urval och bortfall
Undersökningen berörde samtliga handläggare i kommunen som vid det första
aktgranskningstillfället (februari 1995) utgjorde 24 handläggare och vid det andra
tillfället 23 handläggare (augusti 1995), eftersom en av handläggarna hade slutat.
Urvalet av akter baserades på tre socialtjänstakter från respektive handläggare utifrån tre insatsnivåer; låg, mellan och hög. Låg nivå motsvarade hjälp t o m
5 tim/månad, mellannivå 5,25-12,5 tim/mån och hög nivå från 13 tim/mån och
därutöver. Urvalet skedde slumpmässigt från en aktuell lista över fattade beslut.
Via listan framgick endast hjälptagarnas personnummer och vi hade därför ingen
vetskap om vilka dessa var. Medelåldern var 79 år, vilket stämde väl överens med
riksgenomsnittet bland hjälptagare vid den tidpunkten. Sammanlagt granskades 95
akter, varav 72 ingick i den inledande granskningen och 23 i den andra granskningen. Akterna berörde 55 kvinnor och 40 män, vilket innebar att männen var
något överrepresenterade när antalet jämfördes med könsfördelningen för samtliga
som vid tillfället erhöll hjälp från hemtjänsten.

Tillförlitlighet och generaliserbarhet
Sundsvallsstudien kan betraktas som en förstudie och dess resultat som en tidig
indikation på hur handläggningsprocessen inom äldreomsorgen ser ut. De resultat
som lyftes fram, framförallt i aktgranskningen, var emellertid i hög grad överensstämmande med såväl tidigare som senare resultat med liknande frågeställningar.
Som framgår av namnet genomfördes Sundsvallsstudien i en enda kommun varför
generaliserbarheten kan ifrågasättas. Det som talar för studiens värde i detta sammanhang är att den utgör en totalundersökning i en kommun, som vid den tidpunkten var organiserad i likhet med merparten av landets kommuner vad beträffar handläggning och verkställighet.
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Handläggarstudien
Ett år senare fick vi tillfälle att studera behovsbedömningen och dess utfall i en
riksomfattande undersökning.288 Genom ett uppdrag från Socialstyrelsen studerades ett stort antal handläggare och deras handlande, bl a med hjälp av fiktiva äldreomsorgsärenden, som var konstruerade enligt vinjettmetoden.289
Utgångspunkten för undersökningen var att äldreomsorgens myndighetsutövning styrs och påverkas av andra faktorer än det faktiska hjälpbehovet. En modell
för vad som kan påverka handläggningen, som vi beskrivit i inledningskapitlet,
hade börjat ta form och kan delvis ses som ett resultat av Sundsvallsstudien. Den
faktor som ägnades störst utrymme i studien var hur handläggarna var organiserade. Vid mitten av 1990-talet hade flera, framförallt stora kommuner, åtskilt myndighetsutövningen från den faktiska hjälpen. En kartläggning som Socialstyrelsen
genomförde 1995 visade att det fanns ett 40-tal kommuner som skilt myndighetsutövningen från äldreomsorgens verksamhet vid denna tidpunkt.290 De första
kommunerna med denna organisering av äldreomsorgen var urbana kommuner,
städer och förortskommuner företrädesvis belägna i Mellansverige.
Motiven till organisationsförändringen var både ideologiska och pragmatiska.
De ideologiska skälen bottnade i en marknadsanpassning och konkurrensutsättning av kommunala verksamheter. Hemtjänst och särskilt boende för äldre fick
även privata aktörer under 1990-talet. De åsikter som använts för att belysa föroch nackdelar med de två sätten att organisera äldreomsorgen framgår i tablå 3.291
Uppgifterna i figuren har vi dels baserat på Westlunds syn på helhet respektive
specialisering i fråga om biståndshandläggning292, dels på vad som framkom i en
socialstyrelserapport om för- och nackdelar med beställar-utförarmodellen i vilken
Bo Engström påpekar att specialiserad handläggning bidrar till att underlätta för en
kommun att använda sig av alternativa utförare293. Till nackdelarna har vi lagt till
att specialisering medför en distansering till både brukare och vårdpersonal.294
Fördelarna med en specialiserad handläggning har framförallt att göra med dokumentations- och rättssäkerhetsaspekter, medan fördelarna med en integrerad äldreomsorg i första hand kan hänföras till helhets- och närhetsaspekter.

___________________________
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Tablå 3: För- och nackdelar med specialiserade respektive integrerade handläggare enligt tidigare rapporter. 295

Fördelar

Nackdelar

Specialiserad
Rättssäkrare handläggning
Ökad utredningskompetens
Tydligare myndighetsroll
Enhetligare bedömningar och
beslut
Reducerat perspektiv
Bristande kommunikation
med verkställigheten (utförarna)
Arbetsmiljöfrågor riskerar att
hamna i bakgrunden
Distansering

Integrerad
Sammanhållen äldreomsorg
Enklare och bättre kommunikationsvägar till verkställigheten
(utförarna)
Helhetsperspektiv
Sammanblandning av handläggaroch verkställarrollen
Otydligare myndighetsroll

Handläggarstudiens syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med handläggarstudien var att studera om det fanns systematiska skillnader i behovsbedömningen och biståndsbesluten som hör samman
med handläggarnas organisering.296 Studiens huvudfråga var om bedömning och
beslut påverkades av om handläggarna enbart arbetade med handläggning (specialiserade) eller om de både var handläggare och verksamhetsansvariga (integrerade). Även andra faktorer som kunde tänkas påverka handläggningsprocessen studerades. Faktorerna delades in i två huvudgrupper:
I. Strukturella faktorer: organisering, äldreomsorgsresurser samt skriftliga riktlinjer och rutiner för bedömning av behov och beslutsfattande.
II. Individuella faktorer: handläggarens ålder, kön, utbildning och erfarenhet,
attityder till yrket, verksamheten och de äldres behov samt användandet av stöd
vid behovsbedömningen.

Metod
Datainsamlingen baserades i huvudsak på enkäter till handläggarna297, men också
på telefonintervjuer med äldreomsorgsansvariga och offentlig statistik. Handläg___________________________
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Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).
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297
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person som kände till undersökningen och som därför kunde svara på eventuella oklarheter.
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garenkäten, d v s den centrala informationskällan, var uppdelad i tre avsnitt.298 Det
första avsnittet innehöll frågor om handläggarnas bakgrund, organisatoriska frågor
samt frågor kring hur handläggningsprocessen hanterades (se bilaga 4).
Det andra avsnittet omfattade tre fiktiva fall ”Sven”, ”Gerda” samt ”Anna och
Einar”, vilka även benämns vinjetter (se bilaga 3). Vinjettmetoden började användas sent i Sverige och då företrädesvis inom socialt arbete299, eftersom den anses
särskilt användbar vid studier av människor bedömningar och värderingar i olika
situationer och har använts för att studera socialarbetares beslutsfattande och ställningstagande.300 Vinjettmetoden utgörs av korta historier som beskriver en person,
en situation eller skeende som har vissa utmärkande drag som forskaren ansett
vara avgörande och viktiga i en val- eller bedömningssituation.301 För att vinjetterna ska vara användbara bör de uppfylla fyra grundkriterier: lätta att följa och förstå, logiska, trovärdiga samt inte så komplexa att respondenten tappar tråden.302
De vinjetter som vi använde utgjordes av tre vanligt förekommande situationer,
som emellertid var olika till karaktären och varierade beträffande kön, civilstånd,
omsorgsbehov samt i den hjälpsökandes förmåga att begära och uttrycka sitt
hjälpbehov.303 Vinjetterna följdes av kvalitativa frågor där handläggarna med egna
ord skulle beskriva den äldres behov och fatta beslut om vilken hjälp som skulle
utgå. Besluten skulle omfatta beviljade insatser samt beviljad tid uttryckt i timmar
per insats och vecka. Handläggarna ombads också att motivera sina beslut.
Det tredje och sista avsnittet i handläggarenkäten innehöll ett antal attitydfrågor
som berörde handläggarnas inställning till sitt arbete och äldres behov.
I fallen Sven och Gerda använde vi oss av linjär regression, d v s en multivariat
analysmodell (se utförligare metodbeskrivning i bilaga 5). Den beroende variabeln
utgjordes av beviljad tid (tim/vecka). För att inte ytterligheterna i den beviljade
tiden skulle bli för utslagsgivande logaritmerades tiden. En linjär regressionsanalys gör det möjligt att studera samband med varje faktor för sig, när alla övriga
variabler hålls konstanta. De oberoende variablerna som testades i regressionsanalysen på handläggarnivå var organisering, kommuntyp, handläggarens ålder, år i
yrket, utbildning och fortbildning, förekomst av riktlinjer och handläggningsrutiner, användande av hjälpmedel samt förmåga hos handläggaren att beskriva den
sökandes behov. Förutom regressionsanalys användes bivariata analysmetoder och
sambanden testades med chi-tvåtest och/eller t-test. Samtliga redovisade samband
___________________________
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I avhandlingen har vi använt oss av empiri från enkätens två första delar. Resultatet från den
tredje enkätdelen, som fokuserade på handläggares attityder till olika påståenden har vi däremot
inte använt oss av.
299
Jergeby 1999
300
Stål 1994, Hydén m fl 1995, Khoo 2004.
301
Jergeby 1999.
302
Jergeby 1999.
303
Kring varje fall fanns ett antal öppna frågor som rörde bedömning och beslut. Handläggarna
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ange sina beslut i respektive fall. Besluten omfattade typ av insats, omfattning samt uppskattad
tidsåtgång. Handläggarna fick även motivera besluten och slutligen beskrivit vilka mål man har
med de beslutade insatserna.
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är statistiskt säkerställda.304 I fallet Anna och Einar, där besluten inte handlade om
tid, användes enbart bivariata analysmetoder. Vi studerade också enhetligheten
kring beviljad tid. För att beräkna enhetligheten använde vi oss av spridningen –
standardavvikelsen – av den beviljade tiden inom respektive undersökningskommun i fallen Sven och Gerda. Måttet gav en uppfattning om hur stor avvikelsen
var från medelvärdet inom varje kommun. Enhetligheten utgjorde den beroende
variabeln. De påverkansfaktorer som testades var organisation, kommuntyp, äldreomsorgsresurser (kostnader), förekomst av riktlinjer, policy och rutiner samt
handläggarnas ålder.

Urval och bortfall
Sammanlagt ingick 30 kommuner i urvalet med äldreomsorgsverksamheten organiserad på två skilda sätt, där handläggningsuppgiften antingen ingick som en del
av yrkesrollen tillsammans med ett verksamhetsansvar eller där handläggningen
skilts ut i en specialiserad yrkesroll.305 Som vi redan nämnt fanns vid urvalstillfället ett 40-tal beställar-utförarkommuner, som vi benämner BUM-kommuner306
företrädesvis belägna i södra och mellersta Sverige, vilka organiserat myndighetsutövningen inom äldreomsorgen med specialiserade handläggare. I övriga kommuner var äldreomsorgen organiserad på ett mer traditionellt sätt med integrerade
handläggare, därav benämningen TRAD-kommuner.307
I undersökningen efterstävades en någorlunda jämn fördelning av antalet handläggare från de två organisationsmodellerna med cirka 200 specialiserade och 200
integrerade handläggare. Antalet handläggare var färre i BUM-kommuner, varför
fler kommuner måste ingå från denna kategori. Eftersom det inte förelåg några
preciserade uppgifter om antalet handläggare i landets olika kommuner valdes 20
BUM-kommuner och 10 TRAD-kommuner ut baserat på en ungefärlig skattning.
Antalet kommuner begränsades till totalt 30 av resursbegränsningsskäl. Eftersom
BUM-organiserade kommuner med specialiserade handläggare huvudsakligen
förekom i större och medelstora städer samt i förortskommuner (se bilaga 1 tabell
B samt D) riktades valet av kommuner i första hand mot dessa tre kommunstorlekar för att urvalet skulle bli så jämnt som möjligt samtidigt som urvalet skulle göras effektivt i kommuner med många specialiserade handläggare. Urvalet av
kommuner i dessa tre kommunstorlekar gjordes proportionellt. Följande stratifieringsvariabler beaktades i urvalsförfarandet i fråga om kommunerna: organisationsmodell, andel invånare i åldrarna 80 år eller äldre308, skillnad mellan andel
hjälpta och förväntad andel hjälpta 65-w år309 samt kommungruppstillhörighet.310
___________________________
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Storstäderna ingick inte i urvalet, bl a för att en snarlik studie genomförts i Stockholm311 och för att storstäderna belysts i flera tidigare studier. Urvalssannolikheten
var således 50 procent bland landets dåvarande BUM-kommuner eftersom det
första urvalskriteriet utgjordes av äldreomsorgens organisering, medan urvalssannolikheten för TRAD-kommunerna var 4 procent. De BUM-kommuner som ingick var i huvudsak koncentrerade till mellersta och södra delarna av Sverige
1996.
Tre kommuner exkluderades av organisatoriska skäl och en kommun avböjde
medverkan. När enkätundersökningen hade genomförts och antalet handläggare
summerats noterades fler enkätsvar än förväntat från kommuner med specialiserade handläggare. För att åstadkomma ett så jämnt antal enkätsvar som möjligt bestämde vi oss för att ta med Sundsvall i studien, vilket innebar ytterligare 25 enkätsvar från integrerade handläggare.312 Studien kom därför att omfatta 27 kommuner varav 17 BUM-kommuner och 10 TRAD-kommuner. Härigenom uppnåddes en jämnare fördelning med totalt 170 enkätsvar från specialiserade handläggare respektive 162 enkätsvar från integrerade handläggare. Som framgår av tabell 6
hittade vi specialiserade handläggare i TRAD-kommuner och vice versa. Även om
vi utförde vissa ”körningar” på kommunnivå gjordes analysen av enkätsvaren i
första hand på handläggarnivå. Bortfallet uppgick till 16 procent och var lika stort
oavsett kommuntyp.
Tabell 6: Sammanställning av deltagande handläggare fördelat efter organisering.313

Specialiserade handläggare
Integrerade handläggare
Totalt

BUMkommuner
150

TRADkommuner
15

Totalt

12
162

150
165

162
327

165

Tillförlitlighet och generaliserbarhet
De stratifieringsvariabler som användes i studien vid urvalet av kommuner var
handläggningens organisering, andel invånare i åldrarna 80 år eller äldre314, skillnad mellan andel hjälpta och förväntad andel hjälpta 65-w år315 och kommun310

Förortskommun, större städer och medelstora städer.
Lagergren & Johansson 1996.
312
Redan före beslutet om att ta med Sundsvall i studien, hade vi diskuterat med socialtjänstens
ledning om att få genomföra samma studie parallellt i Sundsvall som en kontrollkommun.
313
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gruppstillhörighet316. Huvudprincipen för urvalet var emellertid handläggningens
organisering.317 Genom att lika många specialiserade som integrerade handläggare
skulle ingå, kom dessa kommuner att överrepresenteras i undersökningen.
En stor del av handläggarstudiens resultat baseras på vinjettmetoden. Genom att
konstruera hypotetiska situationer så verklighetsnära som möjligt kan handläggares bedömningar och val av beslut studeras. Vinjetterna utgjordes av ”vanliga” fall
som handläggarna ska känna igen från sitt dagliga arbete samtidigt som historierna
omfattade flera olika situationer. De handläggare som ingick i undersökning bekräftade också att fallen upplevdes som igenkännande och välbekanta. Handläggarna tillfrågades även om de saknade något för att kunna fatta ett beslut. Majoriteten av handläggarna svarade att den information de fått var tillräcklig.
En styrka med vinjettmetoden är att alla respondenter ställs inför samma bedömningssituation,318 vilket endast kan åstadkommas genom att användandet av
hypotetiska fall. Hypotetiska fallbeskrivningar kan innebära att handläggare tolkar
fallen utifrån egna autentiska erfarenheter genom att de lägger in ytterligare information i förhållande till den som ges av beskrivningen. Vill man emellertid kontrollera validiteten går det att jämföra resultaten mot både tidigare forskning och
förväntat resultat. Vi återkommer till detta i vår övergripande metoddiskussion i
slutet av detta kapitel.
Vid själva genomförandet av handläggarstudien hade vi hjälp av tre assistenter
som vi träffade vid ett möte för att gå igenom undersökningens syfte, instruktioner
för datainsamling och problem som skulle kunna uppstå. Fem personer var således
inblandade när enkäterna distribuerades i s k klassrumssituation, något som vi ansåg vara nödvändigt med tanke på undersökningens omfattning. Själva analyserandet och kodningen av de 327 enkäterna har vi emellertid själva stått för. Vi
kunde då konstatera, att handläggarna överlag uppfattat frågorna på samma sätt.
Olikheter i svaren kan därmed inte hänföras till bristande reliabilitet. I samband
med analysen av vinjetterna fann vi däremot ett antal extrema resultat, som var
specifika för en kommun där viss hjälp inte hanterades som bistånd enligt socialtjänstlagen, utan som generella insatser till personer 75 år och äldre. För att dessa
resultat inte skulle bidra till alltför utslagsgivande värden, valde vi att utesluta den
aktuella kommunen ur regressionsanalysen. För att ytterligare minska ytterligheternas betydelse logaritmerades värdena i den beroende variabeln, som i detta fall
utgjordes av det beviljade biståndet uttryckt i antal hjälptimmar per vecka. Regressionsmodellens residualer blev därmed approximativt normalfördelade, vilket är
en förutsättning för att slutsatser ska kunna dras.

Dokumentationsstudien
Dokumentationsstudien, som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen, publicerades 1997. Uppdraget var inriktat mot beslutsdokumentationen och vilken in___________________________
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formation som de hjälpsökande fick från själva beslutet. Efter publiceringen
genomförde vi emellertid ytterligare en granskning av samma datamaterial, nu
med fokus på dokumentationen av utredningsdelen. Detta har lett till att vi i metodpresentationen har valt att dela upp dokumentationsstudien i två undersökningar. Den första berör beslutens utformning och precisering och den andra fokuserar
det som skedde innan beslutet, d v s i den del där utredningen (kartläggning och
ställningstagande) dokumenterats.

Dokumentationsstudien: Beslutens utformning och precisering
I samband med Socialstyrelsens årliga uppföljningar av äldreomsorgen319 väcktes
flera frågor, t ex problemet med brukarnas bristande inflytande. Former, metoder
och synsätt efterlystes som skulle kunna säkerställa enskildas inflytande över hur
beslutade insatser verkställdes. I detta sammanhang blev det rätt uppenbart att det
fanns ytterst lite, om ens några kunskaper kring biståndsbeslutens utformning och
hjälpens verkställighet utifrån hjälptagarnas perspektiv. Mot denna bakgrund
genomförde vi en riksomfattade undersökning på uppdrag av Socialstyrelsen, dels
kring biståndsbeslutens utformning och preciseringsgrad, dels av om hjälptagarna
upplevde att de fick den utlovade hjälpen.320 I avhandlingen redovisar vi enbart de
resultat som hänger samman med biståndsbesluten och dess utformning.

Delstudiens syfte och frågeställningar
Det preliminära syftet var att se hur dokumentationen av biståndsbeslut om hjälp i
hemmet eller hemtjänst var utformade och vilken information de hjälpsökande får
om hjälpens innehåll och omfattning i besluten.
Strukturen för både datainsamling och analys utgick från om följande faktorer
framgick av beslutsdokumenten: den enskildes ansökan, vilka hjälpinsatser som
den enskilde ska få, hur ofta insatsen ska ges, hur mycket (hjälptid) hjälp utryckt i
t ex timmar per dag, vecka eller månad som beviljats samt om beslutsdokumenten
är lättbegripliga och tydliga321. Formellt sett behöver hjälptiden inte framgå av
beslutet. Vi valde emellertid att ha med hjälptiden som ett kriterium, därför att den
beviljade tiden upplevs som central för många hjälptagare. För att få en utförligare
kunskap om dokumentationen kring biståndshandläggningen granskades även
förekomst av öppnande- respektive beslutsdatum, beslutens varaktighet samt
kommunicering.

___________________________
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Metod
För studiens räkning ombads de äldreomsorgsansvariga att lämna in de fem senaste biståndsbesluten från samtliga handläggare i de utvalda undersökningskommunerna. Det vi efterfrågade var all skriftlig dokumentation motsvarande det som de
hjälpsökande fick del av i samband med beslutet, vilka härefter omnämns som
beslutsdokument. Handläggare, som enbart skickade ett beslutsmeddelande till den
hjälpsökande, ombads därför att enbart skicka in själva beslutsmeddelandet, medan de handläggare som däremot rutinmässigt skickade hela utredningen inklusive
ansökan, beslut och insatsplan/arbetsplan o dyl till de hjälpsökande skulle lämna in
alla dessa dokument.
De insamlade beslutsdokumenten granskades och uppgifterna fördes in i en
matris (se bilaga 7). I matrisen noterades om besluten innehöll uppgifter enligt
tidigare nämnda kriterier. Förutom bakgrundsdata ingick sex frågeområden i matrisen. Det första berörde vissa beslutsformalia (ansökan, lagrum, beslutets varaktighet och uppföljning). Det andra området behandlade preciseringen av insatserna
i beslutet. Tredje området tog upp hjälpfrekvensen och det fjärde hjälptiden. Det
femte området berörde förekomsten av avslag, avslagsmotiveringar, avgränsningar
samt avgiftsinformation. Det sjätte och sista området innebar att en mer generell
bedömning kring dokumentets läsbarhet gjordes. I matrisen noterades vad som
framgick och var det framgick.

Urval och bortfall
Urvalet som bestämdes till 30 kommuner genomfördes med hjälp av en aktuell
inventering baserad på uppgifter om kommunernas sätt att organisera äldreomsorgen.322 Landet delades in i tre regioner – norr, mellan och söder. Inom varje region
slumpades ett lika stort antal kommuner med specialiserad respektive integrerad
organisering av handläggningen. Sättet att organisera äldreomsorgens handläggning, som var ett av urvalskriterierna, utgår från antagandet att specialiserade
handläggare har ökad kompetens vad gäller handläggning och dokumentation323.
Men detta urvalskriterium baserades även på att tidigare studier visat på skillnader
i både behovsbedömning och den hjälp som äldre och funktionshindrade får och
som förklaras av sättet att organisera. Här skulle hälften av urvalet utgöras av
kommuner med specialiserade handläggare, den andra hälften med integrerade
handläggare. En av kommunerna med specialiserade handläggare, valde emellertid att avstå från att delta i undersökningen, varvid undersökningen slutligen omfattade 29 kommuner.
Uppgifter från äldreomsorgen i urvalskommunerna tydde på att 275 handläggare skulle kunna ingå i studien. Så många ingick emellertid inte. Det exakta antalet
handläggare som deltagit går inte att uttala sig om, eftersom handläggarna inte
registrerades. Vad vi kunnat konstatera är att både handläggare och beslutsdoku___________________________
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ment saknas. Om samtliga möjliga handläggare skulle ha lämnat in sina fem senaste biståndsbeslut hade materialet bestått att 1 375 beslut. Undersökningen omfattade totalt 1 190 beslutdokument, vilket innebär ett bortfall om 13 procent.
Bortfallet var lägre i kommuner med specialiserade handläggare (9 procent).
Tabell 7: Urval och bortfall fördelade efter handläggarnas organisering (antal)324

Population
Totalt antal handläggare
Maximalt möjliga beslut
Deltagare
Inlämnade beslut
Bortfall

Organisering
Specialiserade Integrerade
129
146
645
730
586
59

604
126

Totalt
275
1375
1 190
185

Om besluten fördelas efter organisering och kommunstorlek framgår av förklarliga skäl att de flesta inlämnade beslutsdokumenten kommer från kommuner med
mer än 70 000 invånare. Trots att endast 6 kommuner tillhör denna kategori står
dessa för 621 inlämnade beslutsdokument, medan det motsatta råder för studiens
minsta kommuner. I kategorin kommuner med färre invånare än 20 000 ingick
14 kommuner som totalt står för 178 inlämnade beslutsdokument.
Tabell 8: Antalet beslutsdokument fördelade efter kommunstorlek och organisering. Antal kommuner inom parentes.325

Organisering

Integrerade handläggare
Specialiserade handläggare
Totalt

Kommunstorlek
<20 000
20 000 – >70 000
69 999
Antal
Antal
Antal
105 (8)
222 (5)
277 (2)
73 (6)
169 (4)
344 (4)
178 (14)

391 (9)

621 (6)

Totalt
Antal
604 (15)
586 (14)
1 190
(29)

De granskade beslutsdokumenten berörde i 765 fall kvinnor och 408 fall män. I 17
beslutsdokument hade handläggaren avidentifierat handlingen på så sätt att det inte
framgick om beslutet rörde en man eller en kvinna. Könsfördelningen bland de
hjälpsökande var i stort sett identisk i de deltagande kommunerna. Genomsnittligt
___________________________
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utgjorde kvinnorna 65 procent och männen följaktligen 35 procent. Som en jämförelse kan nämnas att 140 746 personer erhöll, d v s hade beviljats hjälp i hemmet i
ordinärt boende under 1998 i hela riket.326 Av dessa var 32 procent män och
68 procent kvinnor. Medelåldern uppgick till 79 år för hela materialet. Den yngsta
hjälptagaren var 22 år och den äldsta 100 år. Kvinnorna i studien var något äldre
än männen. Kvinnornas medelålder var 80 år att jämföra med 78 år för männen.
Detta överensstämmer med riket i övrigt.

Dokumentationsstudien: Utredningens innehåll
Den ovan beskrivna delen av dokumentationsstudien fokuserade biståndsbesluten,
medan denna del av dokumentationsstudien är inriktad på utredningen och dess
innehåll. Vad som avses är själva behovsbedömningen, d v s handläggarens kartläggning av behoven samt ställningstagande och prövningen av biståndsrätten.
Den fråga vi ställde var om man av den dokumenterade utredningen kunde utläsa
vilka behov de hjälpsökande hade och om det framgick hur handläggarna resonerat och bedömt behoven i förhållande till lagstiftningen? För att få svar på dessa
frågor genomförde vi även en granskning av dokumentationen av utredningsdelen,
med de insamlade beslutsdokumenten från dokumentationsstudien som utgångspunkt.

Delstudiens syfte och frågeställningar
Vårt syfte var att se om det i beslutsdokumenten framgick vilka behov de hjälpsökande hade och vilken bedömning och vilket ställningstagande som handläggaren
gjorde.
Utifrån syftet formulerades två frågor
1. Hur många av samtliga granskade dokument uppfyller både de processuella reglerna kring ansökan och beslut samtidigt som utredningen innehåller
både en kartläggning och ett ställningstagande till behoven och rätten till
bistånd?
2. Hur dokumenteras utredningen och behovsbedömningen generellt sett i
akterna?
Den första frågan besvarades genom en särskild granskning av dokumentationsstudiens beslutsdokument som vi redan tidigare konstaterat uppfyllde de ställda
kraven. Den andra frågan innebar att vi behövde genomföra ett stickprov ur dokumentationsstudiens samtliga beslutsdokument som sedan granskades.

Metod
Först studerades de beslutsdokument som uppfyllde de ställda kraven, vilket innebär de beslutsdokument som innehöll uppgifter om ansökan, vilken hjälp hade
___________________________
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beviljats, hjälpens omfattning samt att beslutsdokumenten skulle vara både tydliga
och lättbegripliga. Totalt ingick 107 beslutsdokument, d v s 9 procent av dokumentationsstudiens 1 190 beslutsdokument uppfyllde de efterfrågade uppgifterna.327 Dessa beslutsdokument granskades därefter ytterligare en gång i syfte att se
hur många av dessa som dessutom innehöll en godtagbar utredning, d v s där både
kartläggning och ställningstagande/bedömning framgick. Syftet med granskningen
var att ta reda på hur många dokument av det totala antalet, som levde upp till de
processuella beslutskraven samt de mer innehållsliga kraven på behovsbedömningen där den professionella kunskapen förväntas framträda. I analysen utgick vi
från ansökan och vad som vi bedömde var rimligt att ha med i utredningen i relation till den aktuella frågan.
För att få kunskap om hur dokumentation av behovsbedömningen generellt såg
ut valde vi att genomföra en stickprovsgranskning. Av tidsmässiga skäl gjordes ett
urval av de 1 190 ursprungliga dokumenten. Urvalet som bestämdes till 130 dokument utgjorde drygt 10 procent av hela materialet och var slumpmässigt obundet. De 130 utvalda dokumenten representerade 24 av de totalt 29 kommunerna.
Av stickprovets beslutsdokument hade 63 handlagts av specialiserade handläggare
och 67 av integrerade handläggare. 36 procent av dokumenten berörde manliga
hjälpsökande och 65 procent kvinnor.
Även här delades behovsbedömningen upp i en kartläggningsfas och i en bedömning, d v s en ställningstagandefas. Vi noterade också om det framgick någon
skillnad mellan den hjälpsökandes328 uppfattning och handläggarens. I motsats till
granskningen av de beslutsdokument som uppfyllde de nämnda kraven, gjorde vi i
stickprovsundersökningen ingen bedömning ifall uppgifter i utredningen var nödvändiga eller inte för att kunna fatta beslutet. Tanken var här att se hur ofta uppgifter av detta slag var dokumenterade i utredningen. Resultaten från denna del av
dokumentationsstudien har inte publicerats tidigare.

Tillförlitlighet och generaliserbarhet
Dokumentationsstudien var i likhet med handläggarstudien en nationell undersökning i bemärkelsen att urvalet var riksomfattande. Urvalsprincipen var liksom i
handläggarstudien en stratifiering enligt handläggningens organisering. Givet denna stratifiering eftersträvades en geografisk spridning. De fem år som passerat
mellan handläggarstudien och dokumentationsstudien, resulterade i en markant
ökning av antalet kommuner som specialiserat handläggningen. Vid denna tidpunkt (1999) förekom specialiserad handläggning i 170 av landets kommuner,
vilket underlättade urvalsförfarandet. De 29 kommuner som totalt ingick i undersökningen kan sägas vara väl representativa för riket som helhet. Vi bedömer tillförlitligheten i mätmetoden som hög eftersom vi använde reella beslutsdokument.
___________________________
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Vid kodningsarbetet av den del av dokumentationsstudien som avsåg beslutsdokumentens utformning och precisering var flera personer involverade. För att
stämma av kodning och tolkning av data jämförde vi assistenternas resultat med
vår egen kodning. Jämförelsen visade att det inte förelåg någon nämnbar skillnad i
våra tolkningar av dokumenten. I de fall uppfattningarna gick isär var vår bedömning normerande. Dokumentationsstudien kan sägas ge en tillförlitlig bild över hur
biståndsbesluten inom äldreomsorgen är utformade och dokumenteras. Dessutom
gav den en relativt god bild över dokumentationen av utredningen, d v s kartläggningen och bedömningen, även om granskningen av detta moment skedde genom
ett stickprov. Resultatet från vår granskning av utredningsdokumentationen bekräftas i andra rikstäckande studier.329

Fokusgrupper
Under perioden 1999-2001 genomförde vi regelbundna samtal med olika grupper
av handläggare kring handläggningsfrågor. Samtalen skedde i form av fokusgrupper. Våra tidigare undersökningar hade bidragit till funderingar om dokumentationen av handläggningsprocessen verkligen gav en rättvis bild av vad som faktiskt
sker vid behovsbedömningen och beslutfattandet. Det gemensamma med alla tidigare studier var brister i den formella hanteringen av myndighetsutövandet. Men
de tidigare studierna gav oss ibland olika ledtrådar som vi nu kunde utgå från i
samtalen med handläggarna. Exempel på ledtrådar som vi fått var att handläggarna
i Sundsvallsstudien beskrev behovsbedömningen som en lång, oavslutad och relationell process. I handläggarstudien några år senare upptäckte vi att handläggarna
beskrev de hjälpsökandes behov i termer av faktiska hjälpinsatser och att behoven
därmed osynliggjordes, likaså själva ansökan. Dokumentationsstudien gav oss
ytterligare kunskap i handläggarnas hantering av handläggningsprocessen och var
bristerna fanns. De bilder av handläggningsprocessen som framkom i de tidigare
studierna var till viss del motsägelsefulla. Samtidigt upplevde vi att det fanns en
röd tråd som var värd att nysta vidare på. När vi nu fick möjlighet att samtala med
handläggare från tre olika kommuner utgjorde den tidigare kunskapen en gemensam grund för samtalen, trots fokusgruppsamtalens delvis olika syften. Det övergripande syftet med samtalen var emellertid att handläggarna fick möjlighet att
reflektera över och utveckla sina kunskaper kring handläggningen och behovsbedömningen, samtidigt som vi i egenskap av forskare fick ytterligare ett perspektiv
på och inblick i handläggarnas faktiska agerande i handläggningsprocessen.
Anledningen till att vi kom att använda fokusgrupper som en metod, berodde
främst på att vi tillfrågades om vi var intresserade av att handleda och vara behjälpliga i att utveckla handläggarnas kunskap. De handläggare, som vi träffade
har varit medvetna om att den kunskap och den erfarenhet som de delade med sig
av, skulle komma att användas i avhandlingen. Handläggarna har enbart varit positiva till sin roll som informanter och har betraktat samtalen som ett sätt att dels
synliggöra arbetet, dels öka kunskaperna kring företeelsen. Vi upplevde det som
___________________________
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om handläggarna verkligen efterfrågade mer kunskap och att de såg samtalen som
en möjlighet i detta hänseende.
Insamlandet skedde i form av samtal mellan forskaren och handläggarna. Bearbetningen och analysen av den information som vi fått del av utgick från de fältanteckningar som gjordes i samband med varje samtal. Likaså noterades därefter de
reflektioner som framkommit. Genom att träffarna har varit återkommande och
regelbundna fanns också möjlighet att utveckla och fördjupa en frågeställning,
som efter betänketid ansetts nödvändig att belysa ytterligare. Denna möjlighet var
självklart ömsesidig. Men utifrån ett forskarperspektiv blev detta en form av återföring, där preliminära tolkningar kunde presenteras och diskuteras med handläggarna.
Fokusgrupper som metod har utvecklats från en ren marknadsundersökningsmetod till en mer allmänt vedertagen vetenskaplig metod inom många olika forskningsdicipliner.330 Metoden används såväl när man vill studera innehåll som interaktion mellan gruppmedlemmar. I detta fall har innehållet varit det centrala och vi
ser fokusgruppsmetoden, som en möjlighet att få fördjupad kunskap om det som
sker. Forskaren har haft rollen som moderator och styrt ämnesvalet, däremot inte
samtalets gång. Samtalen har inte varit strukturerade även om de utgått från ett
givet tema. De kontinuerliga handläggarträffarna har givit oss en allmän kunskap i
handläggningens vardag samt de problem, bekymmer och möjligheter som handläggarna ständigt konfronteras med. Samtidigt har vi fått specifika kunskaper i
handläggarnas hantering i direkta bedömningssituationer. Samtalen och mötena
med handläggarna kan sägas ha bidragit till att nyansera och fördjupa kunskaperna
kring handläggningsprocessen och varför processen ser ut som den gör.

Norrlandskommunerna
De första fokusgruppssamtalen skedde i de två norrlandskommunerna mellan åren
1999 och 2001 med boendehandläggare331 och med handläggare som arbetar med
att bedöma och besluta om både hemtjänst och boendebehov. Orsaken till samtalen var att handläggarna efterfrågade en allmän handledning och stöd kring behovsbedömning och beslutsfattande. Samtalen kretsade ofta kring hur man bedömer behovet av ett särskilt boende, men också mer allmänt kring hur man utreder
behoven och kring begreppet skälig levnadsnivå. Även frågeställningar av förvaltningsrättslig karaktär förekom. Samtalen hade ett tydligt fokus medan varken inriktning eller innehåll var förutbestämt, utan samtalsordningen styrdes av handläggarna och deras kunskapsbehov. Det förekom att handläggarna skickade skriftliga
frågor i förväg, men ofta kom diskussionen att löpa spontant kring det de upplevde
svårt i arbetet. Samtalen utgick emellertid alltid från ett faktiskt ärende. Handläggarna tog ibland med sig den dokumentation som de påbörjat kring ett enskilt
___________________________
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ärende. I resultatredovisningen finns fallet Margot återberättat i kapitel sex, som
hämtats från ett av dessa möten med handläggarna.
Syftet med samtalen var utifrån handläggarnas perspektiv att få stöd i beslutsfattandet i enskilda ärenden. Vårt syfte med samtalen var däremot att få en inblick
i hur handläggarna resonerade i olika bedömningssituationer med tonvikt på handläggarnas resonemang kring behoven.

Tillvägagångssätt
Samtalen med handläggarna i Norrlandskommunerna genomfördes regelbundet
vid återkommande träffar cirka en gång per månad. Samtalen skedde var för sig
med handläggare från respektive kommun. Vid varje samtal deltog fyra till sex
handläggare. Handläggarna har själva påverkat innehållet genom att de tagit upp
det som upplevts som problematiskt och dilemman kring handläggningen i enskilda ärenden. Samtalen har berört ämnen som bedömning av skälig levnadsnivå,
anhörigas roll i bedömningen samt vilka kriterier som ska gälla för att beviljas
särskilt boende. Vid dessa träffar har forskaren varit aktiv och ställt frågor till
handläggarna om deras arbete samt fört fältanteckningar under mötets gång. Totalt
träffade vi handläggarna vid 10 tillfällen där varje träff tog cirka två timmar.

Förortskommunen
Hösten 2000 startade ett projekt kring behovsbedömning och närståendes roll i en
förortskommun. Projektet ingick i en statlig satsning för närstående som vårdade
anhöriga (Anhörig 300) och stöttades av Socialstyrelsen. En av oss tillfrågades om
att medverka i en metodutvecklingsprocess kring behovsbedömningen.
Syftet med samtalen i förortskommunen var att tillsammans med handläggarna
utveckla behovsbedömningen, för att även kunna fånga och synliggöra de närståendes behov. Utifrån vårt perspektiv var syftet, i likhet med fokusgrupperna i norrlandskommunerna, även att få del av handläggarnas kunskaper, funderingar och
reflektioner kring arbetet med att utreda, bedöma och fatta beslut om bistånd.

Tillvägagångssätt
Anhörigprojektet i förortskommunen var inriktat på en generell metodutveckling,
för att fånga de närståendes behov av avlastning och stöd och inte enbart den
hjälpsökandes direkta vård- och omsorgsbehov. Behovsbedömningen sågs som
central när det gäller att få vetskap om de närståendes behov av stöd och hjälp,
men ansågs behöva utvecklas och förfinas. Handläggarna upplevde sig något vilsna när det gällde att möta de anhöriga och när de kände att de behövde stöd i processen. De ansåg sig även vara hårt tidspressade. Samtalen kring metodutvecklingsarbetet genomfördes vid fem tillfällen. I huvudsak användes halva dagar för
träffarna. Vid ett tillfälle samlades gruppen i två hela dagar i form av internat. Vid
internattillfället diskuterade handläggarna även annat som berörde projektet.
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Handläggarna var eniga om att det krävdes en förändring i arbetssättet för att de
även skulle kunna se och uppmärksamma de närståendes behov. För att kunna
förändra arbetssättet valde vi gemensamt att inledningsvis fokusera samtalen kring
hur de gick tillväga när de gjorde sina bedömningar vid ansökningar från hjälpsökande. Det handlade om att handläggarna medvetandegjordes om arbetssätt och
metodik. För att öka dessa kunskaper gick handläggarna gemensamt igenom olika
tänkbara scenarier vid vanligt förekommande bedömningssituationer. Forskarens
uppgift handlade om att dokumentera varje moment för att synliggöra de beskrivna tillvägagångssätten. Nästa steg var att tillsammans med handläggarna och utifrån den beskrivna verkligheten utveckla och modifiera ett arbetssätt, som bedömdes vara mer anpassat för att fånga de behov som de skulle utreda.332 I avhandlingen använder vi enbart resultaten från det första momentet där det faktiska
tillvägagångssättet synliggjordes.

Tillförlitlighet och generaliserbarhet
Fokusgruppssamtalen med handläggarna i de olika kommunerna tillkom inte på
vårt initiativ, utan initiativet togs som nämnts av handläggarna själva och deras
syfte med samtalen var att få utveckla sina kunskaper i handläggningsfrågor. Relativt tidigt insåg vi att dessa träffar gav oss viktig information och kunskap om hur
handläggarna hanterar sitt uppdrag och sin arbetsuppgift. Samtalen med handläggarna blev en viktig pusselbit i vår empiri som till stor del består av kvantitativa
data. Att kommunerna och handläggarna själva tog initiativet påverkar representativiteten. Det kan vara rimligt att anta att deras agerande kan vara ett tecken på
medvetenhet och insikt som skiljer dem från övriga kommuner och handläggare.
Det som talar för studiens värde är den samstämmighet i problembeskrivningar
och förutsättningar som handläggarna ger oavsett om de befann sig i en förortskommun eller i en norrlandskommun. Fokussamtalen utgör ett komplement till
vårt övriga material och bidrar till att skapa den helhetsbild av handläggningsprocessen som vi eftersträvar.

Övergripande metoddiskussion
En inledande fråga som måste ställas är vilka problem det kan finnas med att lägga
samman och analysera data och dra gemensamma slutsatser, när man som här
samlat ihop material från fyra olika studier, var och en med olika frågeställningar,
utgångspunkter och metoder. Studierna, varifrån vi hämtat vårt material, kan även
sägas ha olika tyngd bl a beroende på omfattningen i respektive studie. Som vi
nämnt är två av studierna baserade på ett riksomfattande material, medan Sundsvallsstudien endast avser en kommun. Därför har vi varit försiktiga med att dra
slutsatser som endast bekräftas i en av undersökningarna. Det är först om resultaten återupprepas som vi dragit generella slutsatser. Resultaten från de fyra studierna används inte heller kumulativt, utan har tillsammans bildat en grund för att ska___________________________
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pa en helhetsförståelse av handläggningsprocessen. Varje studie har bidragit med
sin bit och på olika sätt. Sundsvallsstudien, som i ett representativt avseende har
ett lågt värde, har framförallt haft ett explorativt syfte och ska därför ses som en
sondering och början på en kunskapsinhämtning. När det gäller fokusgrupperna
har dessa främst bidragit till en djupare förståelse kring vad som kommit fram i de
tidigare studierna. I vissa avseenden kan resultaten från fokusgrupperna uppfattas
stå i direkt kontrast till tidigare resultat och då särskilt i förhållande till resultaten
från Sundsvallsstudien. De kontrasterande resultaten behöver inte innebära att någon av studierna är mindre trovärdig, utan kan bero på förändringar som skett under de sex år som förflutit mellan de två undersökningarna. Men kontrasten kan
också höra samman med att vi som forskare med tiden fått en ökad kunskap om
ämnet och att vi därför har kunnat ställa andra frågor.
I detta kapitel har vi i korthet reflekterat över metodernas tillförlitlighet och representativitet i samband med varje studie. Här diskuteras avhandlingens sammantagna möjligheter kopplat till om vi uppnått en godtagbar inre validitet, om resultaten är reliabla och om resultaten är generaliserbara, d v s vad som avses med en
yttre validitet. I analysen av våra metoder och studier har vi valt att utgå från pedagogikprofessor Sharan B Merriams333 strategier för att säkerställa inre och yttre
validitet respektive reliabilitet.
Ett sätt att säkerställa den inre validiteten som handlar om resultaten stämmer
överens med verkligheten är att ta hjälp av triangulering enligt Merriam. Trianguleringen kan exempelvis åstadkommas genom att de resultat man uppnår bekräftas
av flera forskare, flera informationskällor och flera metoder. I vårt fall baseras resultaten från flera informationskällor och olika metoder. Genom att de olika undersökningarna har kunnat jämföras med varandra och bekräftat resultatet, har de
olika undersökningarna bidragit till att skapa en vad Merriam betraktar som en
holistisk förståelse av fenomenet eller situationen. En annan strategi för att uppnå
en inre validitet är genom tiden, t ex den tid som förflutit mellan genomförda studier. Våra undersökningar sträcker sig över flera år, vilket medfört att vi studerat
fenomenet både under en lång tid och vid upprepade tillfällen. De data vi refererar
till samlades in mellan åren 1995 till år 2001. De sex år som gått från vår första
undersökning till den sista kan både ses som ett problem och som en styrka. Under
den period som datainsamlandet pågått har förutsättningarna för handläggningen
och handläggarna till viss del förändras, t ex genom kommunala åtstramningar och
organisatoriska förändringar. Det innebär att vi måste tolka och förstå resultaten på
olika sätt. Men olika studier som gjorts över en längre tid kan också ses som en
fördel. I vårt fall har det inneburit en möjlighet att få syn på ett handlande som är
varaktigt över tid och till vissa delar oberoende av yttre förändringar och omständigheter. Ytterligare en strategi som Merriam menar kan användas för att åstadkomma en intern validitet är via deltagarkontroll och ett deltagande tillvägagångssätt. Den interna tolkningen av ett fenomen görs av dem som studeras eller
befinner sig i situationen enligt Merriam. Den inre validiteten blir en styrka genom
att de sätt som de studerade aktörerna upplever sig själva och sina upplevelser
___________________________
333

Merriam 1994.

96

återges. Under årens lopp har vi haft möjlighet att diskutera våra resultat med
handläggare i olika delar av landet via presentationer och föreläsningar och de
synpunkter som då framförts stärker bilden av våra resultat. I möten med handläggare i olika sammanhang har det funnits en ständigt pågående dialog som medverkat till att bekräfta våra resultat men även till att utveckla vår referensram. Man
kan säga att det skett en ömsesidig kunskapsutveckling.
Reliabilitet innebär i vilken omfattning resultaten kan upprepas. Vi har själva
stått för datainsamling, kodning, tolkning och analysering bortsett från den assistans vi redovisat i avsnitten om de olika studierna. Möjligen kan det faktum att vi
har varit två som samlat in och analyserat data också ifrågasättas. Vid genomgångar av intervjuer eller kategoriseringar och tolkningar vid granskning av socialtjänstens akter skulle reliabilitetsproblem kunna uppstå. För att motverka detta, har
vi ständigt diskuterat med varandra om hur vi granskat data och vilka tolkningar vi
gjort. Trots detta kan det ha inträffat att vi vid något tillfälle råkat göra olika bedömningar eller tolkningar. Vi vill ändå anse våra data som säkra och tillförlitliga,
dels för att vi båda försökt att förhålla oss självkritiska, dels för att vi jämfört våra
resultat med andra forskares rön.
Slutligen vill vi nämna något om avhandlingens yttre validitet. Förutsättningen
för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt att diskutera generaliserbarhet –
den yttre validiteten – är att det föreligger en inre validitet, vilket vi berört ovan.
Förenklat kan man säga att ju flera fall som studeras eller som ger samma resultat
desto större är sannolikheten för att generella slutsatser kan dras. Tillgången till
flera undersökningar ökar också möjligheten att kunna jämföra resultaten. Vi har
belyst handläggningsprocessen ur flera synvinklar med hjälp av olika metoder och
i flera studier som innebär såväl en omfattande kvantitativ datamängd som en djupare kvalitativ förståelse. Därför anser vi oss ha tillräckligt med kunskap för att dra
vissa generella slutsatser för riket.

Forskningsetiska reflektioner
I samband med de samtal som föranleddes av arbetet med fokusgrupperna kom ett
autentiskt fall att diskuteras. I kapitlet om behovsbedömning redogör vi för delar
av detta fall. Av forskningsetiska skäl kontaktades ansvarig handläggare och hjälptagarens anhöriga som givit sitt samtycke till att fallet får återges. För övrigt har
materialet behandlats så att vare sig enskilda handläggare eller hjälpsökande är
identifierbara. Ej heller utpekas särskilda kommuner förutom Sundsvall. Beträffande resultaten från Sundsvallsstudien så har denna undersökning tillkommit på
uppdrag av socialtjänsten i Sundsvall som samtidigt medgivit att resultaten får
publiceras.
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5. Handläggarna och de processuella reglerna
Som redan nämnts sker fördelningen av hjälp till äldre genom handläggning av
bistånd enligt socialtjänstlagen. Denna myndighetsutövning som riktar sig mot
enskilda personer ska följa vissa regler. Handläggningsreglarna som förutom socialtjänstlagen återfinns i förvaltningslagen utgör handläggningsprocessens formaliteter och kan sägas bilda ramen och strukturen för processen. I kapitel tre redogjorde vi för de processuella regler som omgärdar handläggningen.
Avhandlingens första frågeställning är också kopplad till dessa processuella
regler och den fråga vi ställt är hur handläggarna hanterar handläggningsprocessen
med fokus på den formella rättssäkerheten. De empiriska resultat som här redovisas relateras därmed till processens föreskrivna regler. Härigenom kan det som
faktiskt sker ställas i relation till vad som är föreskrivet. Resultaten är hämtade
från Sundsvallsstudien334, handläggarstudien335 samt från dokumentationsstudien336 och redovisningen följer handläggningens tre moment: ansökan, utredning
och beslut. I det första avsnittet beskrivs handläggarnas agerande vid ansökningsförfarandet som är processens inledande moment. Vi tar upp och belyser hur ingången ser ut för den som försöker att få del av samhällets hjälp till äldre och hur
handläggarna hanterar denna situation. Det avsnitt som följer rör processens utredningsmoment och belyser på vilket sätt handläggarna hanterar de formaliteter
som omgärdar själva uppgiftsinsamlandet snarare än utredningens innehåll. Kapitlet avslutas med hur handläggarna hanterar handläggningsprocessens sista moment genom att vi ger en bild av hur besluten formuleras. Redovisningen baseras i
stora delar på vad som dokumenterats i de socialtjänstakter vi granskat. I redovisningen förekommer även inslag av handläggares egna utsagor och enkätsvar. Som
en vägledning inleds varje avsnitt med en sammanfattning av de formella regler
som gäller för handläggningsmomentet.
Handläggning av bistånd är en byråkratisk process, som i likhet med andra byråkratiska processer tar mer eller mindre tid i anspråk. Inledningsvis redovisar vi
den tid som handläggarna uppgav att de avsatte för hela handläggningsprocessen,337 bl a därför att tid per ärende utgör en av de dimensioner som är av betydelse vid konstruktionen av en klient/hjälptagare enligt Roine Johansson338. Av svaren att döma uppskattades handläggningstiden till i genomsnitt 4 timmar. I handläggningstiden inräknas planering och förberedelse, hembesök, samtal och konsultation med andra, bedömning och ställningstagande samt dokumentation. Den
uppskattade handläggningstiden varierade från 1,5 timme till 8 timmar.
___________________________
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Tabell 9: Sammanställning av handläggarnas uppskattade tid för handläggning av
ett ärende, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).339
Handläggningstid
<3,25 timmar
3,50 – 4,25 timmar
>4,50 timmar
Totalt

Andel
30
35
36
101

Ansökan
För att över huvudtaget kunna få hjälp i hemmet från äldreomsorgen måste den
hjälpsökande, antingen själv eller genom ombud, ansöka om hjälp. Ansökan utgör
med andra ord det första formella momentet i handläggningsprocessen. Några bestämda formella krav på hur ansökan ska se ut finns inte.340 Ansökan kan därför
vara både skriftlig och muntlig. Det finns inte heller några formella begränsningar
i vad eller vilken hjälp som den enskilde kan ansöka om. Den hjälpsökande har
således rätt att ansöka om det som han eller hon själv anser sig behöva. Handläggarens uppgift och skyldighet är att starta en utredning och fatta ett beslut som
relaterar till lagstiftningen utifrån ansökan.341 En ansökan kan vara både tydlig och
klart uttalad eller otydlig och diffus. När vi i detta sammanhang talar om ansökan
använder vi ibland synonymt begreppet begäran. Ansökan är det juridiska begreppet medan begäran ska ses som ett uttryck för den sökandes vilja. En begäran om
hjälp ska emellertid alltid betraktas som en ansökan enligt lagstiftningen.342 Men
ingången kan också börja med att någon annan anmäler ett hjälpbehov. Formellt
sett kan vem som helst anmäla ett behov av hjälp. För att handläggningsprocessen
ska starta krävs emellertid en ansökan, vilket innebär att myndigheten måste ta
reda på om den enskilde verkligen vill ansöka om hjälp och vad denne vill ansöka
om. Ansökan i form av den hjälpsökandes begäran utgör basen för det fortsatta
utredandet och det beslut som ska fattas. I detta sammanhang används ofta begreppet ärende, som är en juridisk term och nära förknippad med ansökan och
handläggning. Med ärende avses ”det som är själva föremålet för åtgärder hos en
myndighet i avsikt att leda fram till ett beslut”.343
Om man ser på i vilken omfattning som en ansökan/begäran fanns dokumenterad i socialtjänstens akter, kan konstateras att detta till synes självklara inte tycks
vara fallet inom äldreomsorgen. I Sundsvallsstudien saknades en dokumenterad
ansökan i 62 procent av akterna. Ett halvår senare, vid det andra granskningstillfället, hade andelen akter där det saknades en ansökan minskat till 57 procent. Även
___________________________
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om en viss förbättring skett mellan de två granskningstillfällena, så saknades
sammantaget en dokumenterad ansökan i en majoritet av akterna. Noteras bör att i
stort sett samtliga akter (94 av 95) innehöll en text eller en rubrik, där handläggarna noterat att ansökan gällde hemtjänst. Däremot gick det inte att utläsa vad eller
vilken hjälp som söktes från hemtjänsten i en majoritet av akterna.
Fyra år senare genomförde vi en riksomfattande aktstudie inom ramen för dokumentationsstudien, som totalt omfattade 1 190 akter från 29 kommuner. Resultaten från dokumentationsstudien bekräftade i viss mån Sundsvallsstudiens resultat. Även här framkom brister i dokumentationen av den enskildes begäran i ansökan. I 70 procent av akterna gick det att utläsa vilken hjälp som sökts, vilket innebär att en dokumenterad ansökan saknades i 30 procent av de granskade akterna.
Skillnaden var däremot stor bland undersökningskommunerna. Exempelvis innehöll samtliga beslutsdokument en dokumenterad ansökan i en av undersökningskommunerna, medan det i en annan kommun inte förekom ett enda beslutsdokument som innehöll en dokumenterad ansökan.
I likhet med akterna från Sundsvallsstudien, förekom uttryck som ”ansöker om
hemtjänst”. En ansökan som endast dokumenteras på detta sätt klassificerade vi
emellertid inte som en ansökan, eftersom det inte gick att utläsa vilken hjälp som
den enskilde hade ansökt om. Citatet nedan, som också är hämtat från dokumentationsstudien, är däremot ett exempel på en ansökan där det tydligt framgår vad den
enskilde ansöker om:
NN uttalar en önskan om att han vill ha insatser av hemtjänsten i
form av hjälp med städning, mathämtning, dusch och hjälp med pådragning av stödstrumpor varje morgon. Klarar själv av att ta av sig
strumporna på kvällen.344
Som vi nämnde inledningsvis, kan en aktualisering av ett ärende även ske genom
att någon anmäler att en person har behov av att få hjälp från socialtjänsten. I intervjuerna med handläggarna i Sundsvall kring de granskade akterna framkom att
det var vanligt att andra än den äldre själv var initiativtagare till att söka hjälp från
socialtjänsten. Av intervjuerna framgick det att det endast i 18 procent av fallen
var den hjälpsökande själv som tagit initiativet. Oftast var det sjukvården, anhöriga
eller socialtjänsten själv som initierade ett behov av hjälp.345 Detta förhållande
framgick emellertid inte av akterna. Av 72 granskade akter innehöll endast 3 akter
uppgiften om vem som varit initiativtagare till ansökan.
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Tabell 10: Handläggarnas uppgifter om vem som tog initiativet till ansökan
(Sundsvallsstudien 1996)346
Initiativtagare
Eget
Sjukvården
Socialtjänsten
Anhöriga
Annan
Primärvården
Totalt

Antal
13
24
16
16
1
2
72

Andel
18
33
22
22
1
3
99

I intervjuerna framkom även att de hjälpsökande hade svårt att själva uttala sitt
hjälpbehov och vilken hjälp de ville ansöka om. Enligt handläggarna hade den
hjälpsökande själv uttryckt sina önskemål i knappt hälften av fallen (43 procent).347 I nästan lika många ärenden (39 procent) var det anhöriga som framförde
vilken hjälp som önskades. I resterande 18 procent var det handläggaren som fick
ta en aktiv roll i precisering av hjälpbehovet och begäran växte fram under utredningens gång. Ansökan skildrades som en allmän och inledningsvis diffus önskan
om hjälp från hemtjänsten. Handläggarna beskrev också att de upplevde att de
hjälpsökande tycktes hysa en tillit till handläggarens förmåga att se behovet av
hjälp och också att tillgodose dessa, vilket framgår av följande citat.
Han har ett väldigt förtroende för mig. Att jag ska fixa så det blir bra
för honom. Det var inte så här att han sa att han behövde det eller
det, utan i det här fallet handlade det om ett väldigt dåligt hälsotillstånd - jag behöver nog mera hjälp, sa NN.348
Som vi redan redovisat framgick av både Sundsvallsstudien och dokumentationsstudien att den hjälpsökandes ansökan/begäran inte alltid hade dokumenterats i
akten. I handläggarstudien med totalt 327 deltagande handläggare från 27 kommuner, framkom ytterligare en aspekt på hur de hjälpsökandes ansökningar hanterades inom äldreomsorgen. Vad som uppdagades var att hur och om en ansökan
mottogs och dokumenterades av handläggarna berodde på vilken hjälp den hjälpsökande begärde. Om den äldre begärde storstädning eller fönsterputs, så var möjligheten liten att få denna begäran behandlad som en ansökan om bistånd enligt
socialtjänstlagen. En majoritet av handläggarna svarade att de avvisade ansökan
om exempelvis storstädning. Istället hänvisades den hjälpsökande till alternativa
utförare utan prövning och utan ett formellt beslut. Detta skedde trots att de hjälp___________________________
346

Rönnbäck & Lindelöf 1996a.
Rönnbäck & Lindelöf 1996a.
348
Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 28.
347

101

sökande uttryckligen ansökte om tjänsten med stöd av socialtjänstlagen. Ansökan
avvisades också när den hjälpsökande begärde hjälp med mat och vissa aktiviteter,
dock ej i lika hög grad. Om ansökan däremot gällde mer personligt inriktad hjälp
ökade möjligheterna att få ansökan prövad som bistånd. Att en begäran eller ansökans innehåll kan påverka utredningens inriktning och omfattning samt själva utfallet kan betraktas som naturligt. Men att vad som begärs ska påverka om begäran
överhuvudtaget kommer att hanteras som en ansökan, är något som måste anses
vara anmärkningsvärt.
Tabell 11: Handläggarnas sätt att hantera ansökan, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).349
Hantering
Handlägger alltid enl SoL oavsett begäran
Avvisar ansökan om viss praktisk hjälp utan biståndsprövning
Totalt

Andel
22
78
100

Att inte alla ansökningar tas emot och betraktas som en formell ansökan förstärktes ytterligare när handläggarstudiens handläggare fick ta ställning till tre beskrivna fall som på olika sett var i behov av hjälp. Handläggarnas uppgift var att ta
ställning till det begärda samt till den beskrivna situationen och utifrån detta göra
en bedömning samt fatta ett beslut om biståndsinsatser. Huvuddelen av denna empiri redovisas längre fram i de två följande kapitlen. I den bedömning och det beslut som handläggarna fattade kunde vi emellertid konstatera att handläggarna inte
alltid betraktade det begärda så som en ansökan som de skulle förhålla sig till. I
stället för att utgå från den enskildes begäran, utgick handläggarna från sin egen
uppfattning om hjälpbehovet i utredningen och påföljande beslut. När handläggarens uppfattning om hjälpbehovet skilde sig från den hjälpsökandes begäran, ignorerades dennes begäran helt eller delvis, särskilt när den begärda hjälpen avsåg
vissa former av praktisk hjälp i hemmet. I tabellen nedan kan man se i vilken utsträckning de hjälpsökandes begäran om hjälp behandlades som en ansökan. Exempelvis framgår att fallet Svens begäran om hjälp med städning och matlagning
hade betraktats som en ansökan av 35 procent av handläggarna. Dessa handläggare hade därmed förhållit sig till begäran i bedömningen och i sitt beslut, vilket inte
behöver betyda att det sökta beviljades. En majoritet av handläggarna hade däremot inte betraktat Svens begäran som en ansökan. Deras bedömningar och beslut
innehöll inget resonerade utifrån det sökta, utan handläggarna utgick enbart från
vad de själva bedömde vara Svens behov.
I fallet Gerda fanns i motsats till fallet Sven en tydligt uttryckt begäran. I detta
fall hade 68 procent av handläggarna betraktat begäran som en ansökan. Men även
___________________________
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i detta fall hade flera handläggare bortsett från delar av begäran. Insatser som i
huvudsak negligerades var begäran om matlagning, storstädning och fönsterputs.
Tabell 12: Handläggarnas beaktande av begäran/ansökan i det fortsatta handläggningsarbetet, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).350
Begäran

Ansökan om städning och matlagning
(Sven)
Ansökan om inköp, städning inkl
damma, hemsänd färdiglagad mat och
matlagning, hjälp med att duscha 2
ggr/vecka, storstädning och fönsterputs
(Gerda)

Betraktat
som en
ansökan
35

Ej betraktat som en
ansökan
65

Totalt

68

32

100

100

Summering
Av resultaten att döma kan man säga att handläggarna hade stora problem med
hanteringen av den hjälpsökandes ansökan/begäran, d v s det som rör handläggningsprocessens ingångsfas. Detta tillsynes självklara moment att dokumentera en
begäran om hjälp som en ansökan, hanteras endast undantagsvis enligt vad som
föreskrivs. Momentet försvåras sannolikt av att ansökan inte alltid kommer från
den hjälpsökande själv, utan att det ofta är andra anhöriga och/eller andra yrkesgrupper som uttrycker behovet av hjälp. Oavsett initiativtagare beaktas långt ifrån
alltid en begäran om hjälp som en ansökan i formell mening och dokumenteras
följaktligen inte heller i akten. Denna sållning tycks främst gälla ansökningar om
praktisk hjälp i form storstädning och fönsterputs men även matlagning i hemmet.
I flera fall negligerades den enskildes begäran helt och handläggarna utgick istället
från sin egen uppfattning av hjälpbehovet vid beslutet. Ett sammanfattande intryck
är att en begäran bör eller måste ”passa in” i det ”normala” utbudet av hjälpinsatser, för att det begärda ska bli betraktat som en ansökan. En ansökan som inte dokumenteras hamnar utanför de rättigheter som hör samman med handläggningen
och myndighetsutövandet. Agerandet innebär att den enskildes rättssäkerhet sätts
ur spel, eftersom den rättsliga prövningen helt omöjliggörs.

Utredning
I utredningen som är handläggningens andra formella moment ska handläggaren
samla in de uppgifter som behövs för att det ska gå att fatta ett beslut. Huvuddelen
___________________________
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av våra resultat kring detta tema redovisas under kapitlet om behovsbedömningen,
som berör de innehållsliga och professionella momenten i handläggningsprocessen där handläggarens kunskap om de hjälpsökande, deras behov och hur behoven
bäst ska kunna tillgodoses ska komma till uttryck. De resultat som tas upp i detta
avsnitt handlar om formalia som omgärdar utredningen.
Formaliteterna kring utredningen hör samman med insamlandet av uppgifter till
utredningen och kring bedömningen och ställningstagandet. Formaliteterna reglerar den enskildes rätt till insyn i utredningen och myndighetens skyldighet att
kommunicera. Detta förutsätter att det finns en dokumentation av utredningen och
tillvägagångssättet. En central roll i utredningsarbetet har samtycket, som innebär
att den hjälpsökande måste lämna sitt medgivande innan andra (utanför myndigheten) får höras. Den hjälpsökande måste således ha lämnat sitt samtycke när yrkesgrupper som arbetar utanför socialtjänsten tillfrågas om uppgifter för utredningen.
Detsamma gäller om anhöriga ska tillfrågas. Samtycket kan ses som en form av
upphävelse av socialtjänstsekretessen och kan följaktligen endast lämnas av den
hjälpsökande själv.
Regler för kommunicering återfinns i förvaltningslagen och utgår från devisen
”att ingen ska dömas ohörd”. Utgångspunkten är den hjälpsökandes rätt till insyn
och rätt att få yttra sig över utredningens innehåll och det som kan påverka själva
utfallet. Kommuniceringsprincipen kan sägas innehålla två delar. En del anger den
hjälpsökandes rättighet att få tillgång till vad som finns dokumenterat om honom
eller henne. En andra del i kommuniceringsprincipen är myndighetens skyldighet
att se till att den hjälpsökande har fått del av de uppgifter som tillförts utredningen
av annan innan ärendet avgörs.351 I denna skyldighet ingår också att myndigheten
ska dokumentera vad som framkommit i samband med kommuniceringen. Det
innebär att myndigheten är skyldig att dels dokumentera allt som har betydelse för
utredningens utfall, dels kommunicera de insamlade uppgifterna. Nämnda regler
är generella och gäller för all myndighetsutövning. Utredningen kan sägas bestå av
två led.352 Det första steget att utröna om det finns ett behov antingen kring försörjningen eller för livsföringen i övrigt blir en form av kartläggning. Det andra
steget i utredningen omfattar en prövning av den enskildes möjlighet att själv eller
på annat sätt tillgodose behovet. Kan inte den enskilde själv eller kan inte behovet
tillgodoses på annat sätt, ska biståndet utformas så att skälig levnadsnivå uppnås.
Vad som sagts ovan är vad som är föreskrivet kring utredningen. En generell
uppfattning, baserad på resultaten från Sundsvallsstudien och dokumentationsstudien, är att dokumentationen inte lever upp till det föreskrivna utan kännetecknas
av brister vad gäller insamlandet och prövningen. Det var ovanligt med utredningar som omfattade mer än en skriven sida. Dessutom var den dokumentation som
gjordes slående likartad. I Sundsvallsstudien studerades som vi redan nämnt 95
akter. I dessa akter kunde man utläsa att handläggarna haft kontakt med andra
myndigheter eller personer i samband med utredningen i 23 av de granskade akterna. Endast i en av dessa akter framgick att samtycke lämnats av den hjälpsö___________________________
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kande. Vid intervjuerna med handläggarna kring de granskade akterna framkom
att handläggaren dessutom tagit kontakt med personal och/eller med anhöriga i
betydligt fler ärenden än vad som hade dokumenterats, närmare bestämt i 83 procent av ärendena. Kontakterna hade skett utan att någon som helst notering gjorts i
akten. Det saknades således uppgifter om att andra kontakter tagits i utredningen,
uppgifter om samtycke till att kontakterna tagits samt vilka uppgifter som dessa
personer lämnat. Att andra yrkesgrupper ofta är med vid hembesök i samband
med behovsbedömningen bekräftades i uppgifterna från handläggarna ett år senare
i handläggarstudien. Vilka som vanligen deltar redogör vi för i nästa kapitel som
rör behovsbedömningen.
I dokumentationsstudien353 fokuserades främst biståndsbesluten, dess utformning och preciseringsgrad. För att få en uppfattning om hur utredningen mer generellt var dokumenterad i akterna, valde vi att göra ett stickprov.354 Via ett slumpmässigt urval togs 130 beslutsdokument fram från de ursprungliga 1190 dokumenten.
Tabell 13: Beslutsdokument där följande dokumentation framgår, procentuell
fördelning (Dokumentationsstudien 2000: Stickprovet n=130).355
Dokumenterade uppgifter om:
Tillvägagångssätt/utredningsmetod
Uppgifter om vilka som närvarat i samband med uppgiftslämnandet
Vem som har lämnat uppgifter
Samtycke
Handläggarens samlade bedömning och ställningstagande
Möjligheter att få behoven tillgodosedda på annat sätt
Diskrepans mellan den hjälpsökandes och handläggarens uppfattning om bedömningen
Kommunicering
Synpunkter i samband med kommuniceringen

Andel
49
4
14
2
32
7
3
9
-

I knappt hälften av stickprovets akter kunde vi utläsa hur handläggarna hade gått
till väga för att samla in uppgifter till utredningen. Där detta framgick var noteringar om utfört hembesök eller vårdplanering på någon sjukhusavdelning de vanligaste upplysningarna. Dessutom var det anmärkningsvärt svårt att utläsa vem
som lämnat uppgifterna i utredningen. Vad som avses är att det inte framgick om
det var den hjälpsökande själv, vårdpersonal, anhöriga eller andra som lämnat
upplysningar till handläggaren. Endast i 14 procent av akterna framgick vem som
___________________________
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var uppgiftslämnare, vilka dessa var preciseras i tabell 14. Ytterst få noteringar
förekom också om den hjälpsökande lämnat sitt samtycke till att uppgifter hämtats
från andra (tabell 13).
Tabell 14: Sammanställning av uppgifter som dokumenterats i utredningarna
kring uppgiftslämnare, närvaro och samtycke, antal (Dokumentationsstudien
2000: Stickprovet n=130)
Uppgift dokumenterad
18
6
8

Uppgiftslämnare:
Den hjälpsökande
Den hjälpsökande med anhörig
och/eller vårdpersonal
Anhörig och/eller vårdpersonal

Uppgift Totalt
saknas
112
130

4

Efter kartläggningen av den hjälpsökandes behov är det handläggarnas uppgift att
ta ställning till om det föreligger rätt till bistånd. Endast i en tredjedel av stickprovets beslutsdokument framgick handläggarens ställningstagande tydligt och på
vilka grunder bedömningen hade gjorts. Enligt tabell 13 framgår att vi i ytterst få
akter kunde utläsa om den hjälpsökande356 hade någon motstridig uppfattning om
uppgifterna kring behoven, något om den hjälpsökandes egna resurser eller hur
behoven skulle kunna avhjälpas i förhållande till vad som dokumenterats i utredningarna. Att det skett en prövning om behoven skulle kunna tillgodoses på något
annat sätt framgick endast i 7 procent av beslutsdokumenten.
Innan handläggaren fattar sitt beslut ska utredningen kommuniceras. Som tidigare nämnts utgör kommuniceringen en viktig grund för den hjälpsökandes rättssäkerhet. Av dokumentationsstudiens stickprov framgick att kommunicering endast skett i 9 procent av fallen (tabell 15), varav samtliga kom från en och samma
kommun. Denna kommun hade i likhet med de andra kommunerna en utredningsmall men i detta fall innehållande en särskild rubrik för kommunicering.
Emellertid hade merparten av dessa handläggare antecknat att de ”kommunicerat
muntligt i samband med hembesöket”. Denna notering tyder på en bristande förståelse för kommuniceringens faktiska innebörd, eftersom det är det som dokumenterats som ska kommuniceras. Den bristande förståelsen förstärktes av det
som framkom vid samtal med fokusgrupperna. Istället tycks det som om många
blandade samman kommunicering av utredning med delgivning av beslutet. Inte i
någon av alla akter har det gått att utläsa om den hjälpsökande har haft en avvikande mening eller haft andra synpunkter på utredningen i samband med kommuniceringen. I likhet med uppgifterna kring samtycket är det omöjligt att avgöra hur
många av utredningarna som skulle ha kommunicerats. Enligt handläggarnas egna
utsagor är det emellertid vanligt att andra yrkesgrupper och anhöriga medverkar i
___________________________
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utredningen. Dessa har förmodligen också bidragit med uppgifter till utredningen,
som i sin tur skulle ha varit dokumenterade och ha kommunicerats i betydligt större utsträckning än vad som framkommit ovan.

Summering
Agerandet kring utredningsformaliteterna där vi i huvudsak har uppehållit oss
kring samtycke och kommunicering, kan sammanfattas i ett handlande som verkar
präglat av en bristande förståelse för samtyckets och kommuniceringens egentliga
innebörd. Av utredningarna att döma är det ovisst om vem som lämnat uppgifter
och hur insamlandet har gått till. Mycket sällan avslöjas om handläggarna har
samlat in uppgifter från andra och i vilken utsträckning som de hjälpsökande haft
möjlighet att ta del av utredningen enligt dokumentationen. I inget fall har det
framgått att den hjälpsökande har lämnat några synpunkter i och kring utredningen.

Beslut
Det tredje och sista momentet i handläggningsprocessen utgörs av själva beslutet.
Beslutet ska ge den hjälpsökande upplysning om vilken hjälp som har beviljats
respektive avslagits. De krav som finns är att beslutet ska vara utformat så att innebörden tydligt framgår för den hjälpsökandes skull. I Socialstyrelsens allmänna
råd från 1982, poängterades att en omsorgsfull formulering skulle användas för att
besluten skulle vara tydliga och lättförståeliga.357 Enligt förvaltningslagen ska beslut som innehåller avslag vara motiverade samt innehålla information om hur
beslutet kan överklagas.
I detta avsnitt redovisas resultat från dokumentationsstudien, vars primära syfte
var en granskning av biståndsbeslutens innehåll. Granskningen gällde vilka insatser som den enskilde beviljats, hur ofta insatsen skulle ges, hur mycket hjälp som
beviljats utryckt i t ex timmar per dag, vecka eller månad samt om beslutsdokumenten var lättbegripliga och tydliga. Här fokuseras den formella delen i beslutet
och inte beslutets innehåll. Biståndsbeslutens innehåll tar vi upp i ett kapitel längre
fram. Värt att notera är att endast 31 av de 1 190 beslutsdokument som ingick i
granskningen innehöll ett avslag i någon form, vilket innebär att i stort sett alla
ansökningar har beviljats.

Beslutens varaktighet, omprövning och uppföljning
Inledningsvis granskade vi öppnandedatum och beslutsdatum, d v s ett par beslutsformalia. Genom denna granskning går det att fastställa hur lång handläggningstiden varit. Ett beslutsdatum ger också den hjälpsökande en anvisning att det finns
en möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut och när detta ska ske. Emellertid innehöll inte alla beslut uppgift om när beslutet fattades, vilket naturligtvis försvårar
___________________________
357

Socialstyrelsens allmänna råd 1994b upphörde att gälla 1999.

107

vid ett eventuellt överklagande, något som emellertid främst drabbar myndigheten
och inte den hjälpsökande. Vi kunde konstatera att det vanligtvis inte förelåg någon lång tid mellan öppnande- respektive beslutsdatum i beslutsdokumentet. I
många dokument var öppnandedatum och beslutsdatum detsamma, vilket bekräftar den korta handläggningstid som handläggarna uppgivit, som vi inledningsvis
redovisat i detta kapitel.
Med beslutets varaktighet avses om det framgår att insatsen är tidsbegränsad i
beslutsdokumentet. Skillnaden mellan en tidsbegränsad insats eller ett omprövningsdatum är något oklar. Vår tolkning är att ett beslut upphör att gälla efter ett
fastställt datum när insatsen är tidsbegränsad. Ska en beslutad insats däremot omprövas och så inte sker efter ett angivet datum fortsätter insatsen att gälla358. Vid
en omprövning måste ärendet handläggas på nytt, medan uppföljning av ett ärende
inte förpliktar till någon ny handläggning. I drygt en tredjedel av besluten framgick hur lång tid hjälpen hade beviljats. I knappt en fjärdedel av beslutsdokumenten angavs ett omprövningsdatum, medan uppföljningsdatum endast förekom i
sällsynta fall. Det man dock kan konstatera är att de flesta dokument inte säger
något alls om hur länge beslutet ska gälla.
Tabell 15: Beslutets varaktighet, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien
2000, n=1 190).359
Framgår
Öppnandedatum
Beslutsdatum
Beslutets varaktighet
Omprövningsdatum
Uppföljningsdatum

65
83
37
Framgår
23
3

Osäker
uppgift
3
1
Annat*
2
4

Saknas

Totalt

32
16
63
Saknas
74
93

100
100
100
Totalt
99
100

*) Omprövning/uppföljning sker vid ändrat behov eller ändrade förutsättningar för övrigt

Precisering av hjälpinsatserna
De allra flesta beslut som granskades i samband med dokumentationsstudien innehöll enbart bifall, vilket implicit innebär att allt som sökts beviljats. Endast 31,
d v s 3 procent av samtliga 1190 beslutsdokument innehöll avslag på hela eller
delar av ansökan. En av de större kommunerna i undersökningen, stod för en fjärdedel av dessa avslag. I 13 av de 29 undersökningskommunerna förekom överhuvudtaget inga avslag alls på någon ansökan. Trots att den enskilde fått sin ansökan
___________________________
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beviljad, kunde vi notera att det ofta förekom en bifogad hänvisning i beslutet om
hur man överklagar myndighetens beslut, något som i praktiken är verkningslöst
eftersom bifallsbeslut av naturliga skäl inte går att överklaga.
De insatser som beviljats framgick oftast av själva beslutet, men inte alltid.
Många handläggare formulerade istället ett förslag till beslut, där insatserna preciseras i slutet av dokumentets utredningsdel. I dessa fall innehöll beslutet en hänvisning till beslutsförslaget. Andra handläggare beskrev vilka insatser som beviljats i en s k arbetsplan, som vanligtvis återfanns i utredningsdelen. I sammanhanget bör nämnas att det förekommer olika system för att informera vårdpersonal om
en hjälptagare, dennes behov och vilka insatser som har beviljats beroende på
kommun. I vissa kommuner används enbart biståndsutredningen och biståndsbeslutet som underlag för verkställigheten, medan man i andra kommuner använder
sig av arbetsplaner, biståndsplaner eller insatsplaner. Vid datainsamlingen bad vi
att få del av den dokumentation som den hjälpsökande fick när beslutet delgavs,
vilket vi beskrivit i metodkapitlet. I de fall där kommunerna hänvisade till annat
material i beslutet som också bifogades, så har vi också använt oss av dessa uppgifter.
Beroende på preciseringsgrad delades de i beslutsdokumenten beskrivna hjälpinsatserna in i kategorierna ”samtliga hjälpinsatser beskrivna”, ”insatskategori”
och ”biståndskategori”. Dessa tre kategorier utgör olika former av preciseringsnivåer. Den första nivån är när samtliga insatser är preciserade i beslutet, vilket
framgår av exempel 1. På denna nivå får hjälptagaren bäst information om vilka
hjälpinsatser som beviljats.
Exempel 1: Bistånd enligt 6 f § Socialtjänstlagen beviljas NN i form
av hemtjänst med städning varannan vecka, hjälp vid dusch varannan vecka, matlagning och diskning varje dag, daglig hjälp med
tömning av toaletthink samt fylla muggar med dryck. Planerad tidsåtgång cirka 36 timmar per månad, varav dubbel personal 4 timmar
per månad. Avgiftsnivå 3 som tidigare. Beslutet omprövas 991115
om inte situationen förändras innan dess360.
Den andra nivån, insatskategori, ger inte en lika utförlig beskrivning av hjälpinnehållet. I stället för att samtliga insatser är dokumenterade har ett antal insatser
grupperats och fått ett samlingsnamn, t ex personlig omvårdnad eller morgonhjälp.
Beskrivningen ger en viss information men är inte fullständig, eftersom det inte
framgår vad den personliga omvårdnaden eller morgonhjälpen består av. Morgonhjälp kan variera från att avse hjälp med frukost och bäddning till mer avancerad
hjälp, t ex hjälp med att komma upp och ur sängen, hjälp med hygien, toalettbesök
samt påklädning. Exempel på beslut där beskrivningen av hjälpinsatsen klassats
som insatskategori ger följande citat:

___________________________
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Exempel 2: NN:s ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagens 6 f § i
form av hemtjänst nivå 3 beviljas enl följande: morgonhjälp, kvällshjälp, natthjälp.361
Tredje nivån, biståndskategori, är där hjälpen endast formulerats i termer av ”hjälp
i hemmet” eller ”hemtjänst”. Att beskriva den beviljade hjälpen som ”hjälp i
hemmet” eller som ”hemtjänst” ger inte den hjälpsökande någon information om
vad som beslutats. Exempel på ett beslut där enbart biståndskategori använts som
precisering av hjälpinsatsen framgår av detta citat:
Exempel 3: Bistånd enligt paragraf 6 f Socialtjänstlagen i form av
hemtjänst till och med 990331. 362
Det förekommer också att olika preciseringsnivåer blandas i ett och samma beslut.
Vissa av insatserna pekas ut och beskrivs utförligt medan andra formuleras i form
av insatskategorier363. Detta omnämns som vissa hjälpinsatser specificerats vilket
framträder i följande exempel:
Exempel 4: Beviljas enligt socialtjänstlagen 6 f § hemtjänst nivå 3
from 990401. Insatsplan: Morgonhjälp, lunchhjälp, kvällshjälp.
Dusch, städ varannan vecka.364
Totalt var 76 procent av de granskade beslutdokumenten preciserade på så sätt att
samtliga insatser framgick i dokumentet i likhet med beslutsexempel 1. Resterande beslut var antingen formulerade som i beslutsexempel 4 eller enbart i form av
insatskategori och/eller biståndskategori enligt beslutsexempel 2 och 3. I
12 procent av beslutsdokumenten var hjälpen enbart angiven som insatskategori
eller som biståndskategori. Av dessa innehöll 6 procent endast uppgift om att hemtjänst eller att hjälp i hemmet beviljats och inget mer.
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361

Lindelöf & Rönnbäck 2000 s 33 (Socialstyrelsen 2000a).
Lindelöf & Rönnbäck 2000 s 33 (Socialstyrelsen 2000a).
363
I resultatredovisningen redovisas dock besluten efter den ”högsta” preciseringsnivå som finns i
varje beslut.
364
Lindelöf & Rönnbäck 2000 s 33 (Socialstyrelsen 2000a).
362

110

Tabell 16: Sammanställning av i vilken grad beviljad hjälp specificeras, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000, n=1 190).365
Precisering
Samtliga hjälpinsatser specificerade
Endast vissa hjälpinsatser specificerade
Hjälpinsatser enbart angivna i form av insatskategori eller
som biståndskategori
Totalt

Andel
76
12
12
100

Hjälpens omfattning
Det andra kriteriet som studerades i granskningen av beslutens preciseringsgrad
var om hjälpens omfattning framgick, d v s hjälpfrekvens (hur ofta) och hjälptid
(hur mycket). Frekvensen ger besked om insatsen ska ges varje dag, varje morgon,
flera gånger per dag, en gång i veckan osv. Men insatsen kan också anges som
morgonhjälp, kvällshjälp, vilket ger en information om när hjälpinsatsen ska ges.
Tabell 17: Sammanställning av i vilken grad hjälpfrekvensen angivits, procentuell
fördelning (Dokumentationsstudien 2000, n=1 190). 366
Precisering
Hjälpfrekvensen specificerad för varje insats
Hjälpfrekvens enbart angiven totalt
Hjälpfrekvensen enbart angiven för vissa insatser
Hjälpfrekvens saknas helt
Ej relevant uppgift
Totalt

Andel
47
3
26
17
7
100

Knappt hälften av alla beslutsdokument innehöll en detaljerad beskrivning av hur
ofta hjälpen skulle ges. Vi fann att hjälpfrekvensen endast fanns angiven för vissa
insatser i 26 procent av beslutsdokumenten. Det innebar att endast en av flera beslutade insatser hade preciserats i fråga om hur ofta hjälpen skulle ges. I de flesta
fall handlade det om hjälp med städning, som enligt beslutet skulle utföras var
fjortonde dag, medan övriga insatser inte frekvensbestämts. I totalt 17 procent av
beslutsdokumenten saknades helt någon upplysning om när och/eller hur många
gånger hjälpen skulle ges. Således gavs ingen eller endast en begränsad information om hur ofta hjälpen ska ges i 43 procent av besluten. I ett fåtal beslut
(3 procent) har den sammanlagda hjälpfrekvensen angivits, något som var mest
vanligt vid omfattande hjälpinsatser.
___________________________
365
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Hjälptid
Med hjälptid avses hur mycket tid som beviljats. Hur denna tid angivits har dokumenterats på tre skilda sätt. Det första sättet är att varje enskild insats tidsbestäms.
Det andra sättet är att en eller flera utvalda insatser tidsbestäms, vilket framför allt
berörde hjälp med städning. Slutligen har den beviljade tiden angivits som en totaltid för samtliga hjälpinsatser. De beslut där tid överhuvudtaget angivits rör nästan uteslutande den tredje varianten, där den totala tiden för hjälpens omfattning
framgick. Hjälptid som dokumenterats på detta sätt återfanns i huvudsak i en av
undersökningskommunerna. I övrigt innehöll ytterst få beslutsdokument upplysning om hjälptid.
Tabell 18: Sammanställning av i vilken grad hjälptiden är angiven i beslutsdokumenten, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000, n=1 190).367
Precisering
Hjälptid angiven för varje insats
Hjälptid angiven för vissa insatser
Tid angiven för den totala hjälpen
Hjälptid saknas
Ej relevant uppgift
Totalt

Andel
3
2
16
71
8
100

Lättbegriplighet och tydlighet
Avslutningsvis gjordes en generell bedömning av om beslutsdokumenten var lättbegripliga och tydliga. De faktorer vi tog hänsyn till var läsbarheten i de insända
beslutsdokumenten. Vad vi letade efter var exempelvis förekomst av obegripliga
förkortningar och interna språkliga begrepp som används i dokumenten. Vi fann
både förkortningar och begrepp som inte tycks vara riktade till den hjälpsökande.
Förkortningarna och språkbruket ser snarare ut att vara ett uttryck för en yrkesjargong bland handläggarna. Som exempel på vad vi fann kan nämnas ”tt-larm”,
”Clinifeedsond”, ”fick en cvl”, ”tillstötte ep-anfall”, ”mår NN bättre i parkinsson”,
”bor i lgh”, ”har problem att klara sin ADL”, ”städ 1 g v a v”, ”Morgon: medicin
APO-dos”, ”är i behov av lättstäd varannan vecka” och ”städ V2V”.
Men vi har också beaktat om dokumenten var logiska i sin helhet och om det
tydligt framgick vad som beviljats. Drygt 70 procent av beslutsdokumenten bedömdes vara tydliga och lättförståeliga, varav 16 procent uppfyllde dessa krav på
ett utomordentligt sätt. Emellertid fann vi att 30 procent av dokumenten kunde
kategoriseras som obegripliga och otydliga. Ett exempel på en utredning som vi
klassat som ej acceptabel, är där ansökan endast formulerats som ”ansöker om
___________________________
367
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hemtjänst”. Dokumentationen i övrigt präglades i detta fall av en knapphet och
som därför inte på något sätt kunde betraktas som informativ. Handläggarens bedömning efter två raders utredning lyder ”NN är i mycket stort behov av hemtjänst, vilket beviljas t o m 990331 och därefter omprövas beslutet”. Beslutet som
följer är formulerat enligt följande. ”Bistånd enligt paragraf 6 f Socialtjänstlagen i
form av hemtjänst t o m 990331. Avgift uttages enligt fastställd taxa”.
Tabell 19: Sammanställning av beslutsdokumenten kvalitet vad avser begriplighet
och tydlighet, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000, n=1 190).368
Beslutsdokumentens kvalitet
Mycket bra/bra
Acceptabla
Ej acceptabla
Totalt

Andel
16
55
29
100

Summering
Summeras resultatet av de totalt 1 190 granskade beslutsdokumenten vad beträffar
precisering och läsbarhet var det 107 dokument (9 procent) som uppfyllde samtliga uppställda kriterier, d v s de innehöll uppgift om vad som hade sökts, vad och
vilka hjälpinsatser som hade beviljats, i vilken omfattning hjälpen skulle ges, hur
mycket i tid som beviljats samt att besluten var lättlästa och begripliga. Om man
räknar bort kravet på en precisering av hjälptiden, något som inte kan räknas som
ett formellt krav, ökar antalet beslutsdokument som uppfyller kraven till
418 dokument (35 procent).

Hur många akter avspeglar en ideal handläggningsprocess?
En fråga vi ställde oss var i hur många av de 1 190 granskade beslutsdokumenten
som följde den ideala processgången. Som redovisats ovan uppfyllde allt som allt
418 beslutsdokument de krav på vad som ska ingå i själva beslutet. Frågan var nu
hur många av dessa akter som dessutom innehöll en utredning, där det gick att få
en uppfattning om behoven, hur dessa kartlagts och där handläggarens bedömning
och ställningstagande framträdde. Bland de 418 beslutsdokumenten förekom 42
s k beslutsmeddelanden som visserligen innehöll både ansökan och beslut, men
som saknade en utredningsdel. Sedan de 42 beslutsmeddelanden exkluderats återstod 376 dokument som kom att ingå i granskningen av den utredning som dokumenterats. Granskningen baserades på behovsbedömningens två moment; kartläggning av behoven och ställningstagandet till dessa i relation till lagstiftningens
krav.
___________________________
368
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Först gjordes en generell bedömning om utredningens innehåll där vi utgick från
ansökan i varje dokument. En ansökan som avser önskemål om ett larm eller hemsänd färdiglagad mat kräver i de flesta fall inte en lika omfattande kartläggning,
som om ansökan gäller ett särskilt boende. Med utgångspunkt från ansökan gjorde
vi en egen tolkning och bedömning av hur omfattande utredningen behövde vara
baserad på vår egen erfarenhet och kompetens inom området. Bland de 376 beslutsdokumenten fann vi 144 dokument, som innehöll en kartläggning och en beskrivning av behoven samt uppgifter kring den hjälpsökandes livssituation. Vad
som hade dokumenterats varierade visserligen. Men vi bedömde ändå uppgifterna
som tillräckliga för ett beslutsunderlag. Beslutdokumenten innehöll också ett visst
mått av ställningstaganden som i vissa fall var något diffusa. Det som framför allt
saknades i beslutsdokumenten var handläggarnas prövning av behoven i förhållande till lagstiftningens krav, d v s handläggarens bedömning av den hjälpsökandes möjlighet att själv eller på annat sätt kunna avhjälpa behoven eller handläggarens uppfattning om bistånd behövs för att den hjälpsökande ska kunna uppnå en
skälig levnadsnivå. Bara 6 av de granskade beslutsdokumenten innehöll detta resonemang. Men de uppgifter som dokumenterats i de 144 dokumenten, var ändå
fullt tillräckliga för att ett beslut skulle kunna fattas enligt vår mening.
Enligt vår bedömning uppfyllde således 144 av dokumentationsstudiens 1 190
beslutsdokument samtliga kriterier369, vilka framgår av tabell 20. Detta medför att
endast 12 procent av samtliga beslutsdokument helt uppfyllde lagstiftningens krav
och de statliga rekommendationer som ställs på handläggningsprocessen. Om hänsyn hade kunnat tas till de 42 beslutsmeddelanden som vi exkluderat p g a att de
saknade utredningsdel , skulle andelen exemplariska beslutsdokument teoretiskt
sett kunnat öka från 12 procent till 16 procent, förutsatt att alla utredningar innehöll de efterfrågade uppgifterna.
Tabell 20: Sammanställning av beslutsdokument som vi bedömt som godkända,
möjliga att granska och som följer den ideala handläggningsprocessen (Dokumentationsstudien 2000).
Beslutsdokument
Förekomst av ansökan, hjälpinsatser och
hjälpfrekvens i beslutsdokumenten
Avgår beslutsmeddelanden
Granskningsbara beslutsdokument
Dokumenterad behovsbedömning; kartläggning och ställningstagande i de
granskningsbara beslutsdokumenten
___________________________
369
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Uppfyller Uppgifter
kraven
saknas
418
772

Totalt
1190

-42
376
144

232

376

6. Bedömningen av de hjälpsökandes behov
I det föregående kapitlet redogjorde vi för hur handläggarna hanterar de processuella reglerna kring ansökan, utredning och beslut. Vi visar i detta kapitel hur handläggarna går tillväga i bedömningen av de hjälpsökandes behov, varför kapitlet
fokuserar innehållet i utredningarna. Det som avses är det som sker inom ramen
för det handlingsutrymme som lagstiftaren lämnar över till kommunen och handläggarna med sin förväntade professionella kompetens. Även om handläggningsprocessen har sin grund i lagstiftningen är själva utredningen och behovsbedömningen beroende av handläggarens kunskap och kompetens. Hur handläggarna
gått tillväga i kartläggningen av en hjälpsökandes behov och hur de bedömt dessa
behov utgör centrala frågor. Redovisningen är dels uppbyggd kring vad handläggarna själva säger att de gör enligt intervjuer, samtal och enkätsvar, dels kring hur
tillvägagångssättet framträder i beslutsdokumentationen, d v s i äldreomsorgens
socialtjänstakter. Empirin härrör från Sundsvallsstudien370, handläggarstudien371,
dokumentationsstudien372 samt från samtal med fokusgrupper.
Vi har redan nämnt att behoven dels ska utgöra utgångspunkten enligt den målrationella beslutsmodellen, dels vara styrande för handläggningsprocessens fortsatta förlopp. Lagstiftningen förutsätter en behovsbedömning i två steg, där det första
steget går ut på att ta reda på om det finns ett hjälpbehov, antingen kopplat till den
enskildes försörjning och/eller livsföring i övrigt. Nästa steg är att ta reda på om
behovet kan tillgodoses på annat sätt. Först därefter är det handläggarens uppgift
att finna en lämplig insats som tillgodoser behovet.373 Enligt socialstyrelsens allmänna råd ska denna behovsbedömning bygga på en helhetssyn på den enskildes
situation och möjligheter där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov beaktas.374 Dessa allmänna råd är i princip de enda formellt reglerade
riktlinjerna som gäller kring behovsbedömningen inom äldreomsorgen. Tanken är
att lämna en stor handlingsfrihet till handläggaren som utifrån sin kunskap ska
genomföra en individuell prövning med hänsyn till individens situation och förutsättningar.

Behovsbedömningens två arenor
När äldreomsorgen får kännedom om en ansökan eller en anmälan om hjälp i
hemmet tar handläggaren kontakt med den hjälpsökande375 för att boka tid för ett
möte. Hemmet är det plats där detta möte i stor utsträckning sker, vilket är den
första arenan. Detta möte kallas i dagligt tal hembesök. Den andra arenan är sjukhuset. Många gånger påkallas ett hjälpbehov genom att sjukhuspersonal anmäler
___________________________
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en förestående hemgång från sjukhus, när en äldre person är eller snart bedöms
vara medicinskt färdigbehandlad. Medicinskt färdigbehandlad är en medicinsk
term för en patient som är intagen på en vårdavdelning, men inte längre behöver
den medicinska vården.376 Bedömningen om när en person är medicinskt färdigbehandlad görs av landstinget. Medicinskt färdigbehandlad har ersatts av den nya
termen utskrivningsklar fr o m den 1 juli 2003.377 Inför en utskrivning kallas handläggaren till den aktuella sjukvårdsavdelningen för en s k vårdplanering. Vårdplaneringens syfte är att planera för en patients fortsatta vård utanför akutsjukvården.
I samband med denna vårdplanering sker också mötet mellan handläggaren och
den hjälpsökande i syfte att utreda hjälpbehovet enligt socialtjänstlagen. Vare sig
besöket sker i en hjälpsökandes hem eller på sjukhus är detta en rutinhandling för
många handläggare och sällan görs någon notering i beslutsdokumenten om var
besöket skett. Var mötet utspelar sig inverkar troligtvis på handläggarens möjligheter och förutsättningar genomföra sin uppgift.

Kartläggningsmetoder och bedömningsstöd
En aspekt av behovsbedömningen är vilka metoder eller hjälpmedel som handläggarna använder sig av för att utreda hjälpbehovet. Vi kan konstatera att observation och samtal nästan uteslutande var de metoder som handläggarna använde sig
av för att samla in och kartlägga de hjälpsökandes behov. Detta framkom i såväl
Sundsvallsstudien och handläggarstudien som i samtalen med handläggarna i fokusgrupperna. I de fall som handläggarna använde sig av andra metoder eller snarare hjälpmedel i samband med behovsbedömningen, var någon form av intervjuarmall den vanligaste. Cirka 20 procent av handläggarna i handläggarstudien svarade att de använde sig av intervjumallar. ADL-skalor378 (Aktivt Dagligt Liv) och
vårdtyngdsmätningar för vilka det finns formulär användes av 16 respektive
13 procent. Minst förekommande var beteendeskalor och nätverksanalyser/kartor.
Många försök har emellertid gjorts genom åren för att förmå handläggare att också
använda sig av mer instrumentella och kvantitativa metoder i form av skalor av
olika modeller, tillsynes utan större framgång.379
Som ett led i behovsbedömningen frågade vi oss om handläggarna tar hjälp av i
vad man skulle kunna kalla för bedömningsstöd. I samband med Sundsvallsstudien beskrev de intervjuade handläggarna380 att andra yrkesgrupper många gånger
deltog vid hembesöket som samtalspart och rådgivare. Handläggarna berättade
också att kontakter ofta togs med anhöriga och andra professionella, vanligtvis
distriktssköterska samt att gruppledare eller kontaktperson närvarade vid hembe___________________________
376
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söket. Vid sjukhusbesöken berättade Sundsvallshandläggarna, att det kunde förekomma att fem till sex personer medverkade.
En majoritet (66 procent) av handläggarna rådgjorde främst med sina kollegor
när de råkade på svårbedömda fall, medan en fjärdedel vände sig till en överordnad. Den yrkeskategori som handläggaren däremot oftast hade med vid hembesöket var hemtjänstpersonal. 40 procent av handläggarna uppgav att man vanligtvis
hade hemtjänstpersonalen med vid hembesöket. Den näst vanligaste yrkeskategorin som följde handläggaren vid hembesöken utgjordes av distriktssköterska (34
procent). Rehabiliteringspersonal som arbetsterapeut och sjukgymnast, deltog relativt sällan i hembesöken. 22 procent av handläggarna uppgav att de ibland hade
med rehabiliteringspersonal.
Även riktlinjer används som en sorts vägledning under handläggningsprocessen, vilka kan fungera som ett behovsbedömningsstöd men också som ett beslutsstöd. I första hand rör detta lokala riktlinjer som endera kan vara formella eller
informella. De flesta handläggare uppgav att det förekom riktlinjer för hur man
bedömer och beslutar om praktisk hjälp. Även vid ansökningar till särskilt boende
var det vanligt med riktlinjer. Ungefär hälften svarade att det fanns riktlinjer för
hjälp av personlig karaktär i just deras kommun. Dessutom hade de flesta tillgång
till handläggningsrutiner för hemtjänst- och särskilda boendeärenden samt en mall
för hur utredningarna skulle skrivas.
Tabell 21: Andelen av handläggarna som uppgivit att det finns kommunala riktlinjer för bedömning samt handläggningsrutiner, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).381
Riktlinjer vid bedömning av:
Praktisk hjälp
Personlig hjälp
Särskilt boende
Rutiner för handläggning av:
Hemtjänst
Särskilt boende
Utredningsmall

Andel
82
48
61
Andel
81
83
66

Uppgifterna i tabellen ovan baseras på vad handläggarna själva uppgivit. När
samma fråga ställdes till äldreomsorgens ledning i respektive kommun blev däremot resultatet ett annat. Enligt dessa förekom riktlinjer i knappt hälften av de undersökta kommunerna.

___________________________
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Summering
Vi kan konstatera att samtal och observation var de klart dominerande metoderna
vid behovsbedömningen som i huvudsak utspelade sig i den hjälpsökandes bostad
eller på en sjukhusavdelning. Ytterst sällan använde sig handläggarna av några
systematiserade bedömningshjälpmedel. Däremot var det relativt vanligt att handläggarna rådfrågade kollegor vid svårare bedömningar, medan såväl hemtjänstpersonal som distriktsköterskor var de yrkesgrupper som ofta deltog vid hembesöken.

Den dokumenterade behovsbedömningen
Som tidigare nämnts kan utredningen delas in i två faser, där den första fasen utgörs av kartläggningen av den hjälpsökandes behov och resurser. Den andra fasen
är själva bedömningen av eller ställningstagandet till om och i vilken omfattning
den enskilde själv eller på annat sätt kan få sina behov tillgodosedda via bistånd
från socialtjänsten. I kartläggningsfasen är det den hjälpsökandes behov och livssituation som ska fokuseras, vilket handlar om sökandet efter de behov som bidrar
till att den hjälpsökande inte längre klarar sig i sin vardagssituation. Den andra
fasen handlar om en värdering av och ett ställningstagande till de kartlagda behoven med tonvikt på om behoven kan tillgodoses på annat sätt eller om hjälpbehovet berättigar till bistånd. I detta avsnitt redogör vi för dokumentationen av de två
nämnda faserna. Resultaten är hämtade från ett stickprov omfattande 130 av dokumentationsstudiens 1 190 beslutsdokument. Genomgående för samtliga granskade dokument var att handläggarna använde en datoriserad kommungemensam
mall som ofta innehöll standardrubriker, vilket sannolikt bidragit till att dokumenten var snarlika både till omfattning och innehåll.

Kartläggning av behoven
Som tidigare nämnts ska enligt Socialstyrelsens allmänna råd behovsbedömningen
bygga på en helhetssyn där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella
behov beaktas, något som sannolikt kräver en omfattande kartläggning.382 De dokument vi granskat tyder däremot på det motsatta. Det som dokumenterades var
framförallt data kring hälsa, bostad och familj, vilket framgår av tabell 22. Uppgifter om den hjälpsökandes hälsa kunde utläsas i mer än 3/4 av beslutsdokumenten,
medan uppgifter om bostad och familj framgick i drygt hälften av dokumenten.
Hälsouppgifterna var ofta omfattande, ibland svårförståeliga beskrivningar av den
hjälpsökandes olika medicinska diagnoser uppradade efter varandra. Vad som
dokumenterades var snarare den hjälpsökandes ohälsa än hälsa. Det var dessutom
ytterst sällsynt att det förekom beskrivningar av sjukdomar eller handikapp kopplade till hur dessa påverkade den sökandes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Vi kunde även notera att uppgifter som hänger samman med den hjälpsökandes
sociala situation som intressen, yrken, levnadssätt och livsstil endast förekom i
___________________________
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mycket liten omfattning. Med utgångspunkt från de allmänna råden kan därför
konstateras av två av de fem behovsområdena var väl tillgodosedda, medan de
områden som rör en persons sociala, psykiska och existentiella behov var osynliga.
Tabell 22: Sammanställning av kartlagda behov och hjälptagarens livssituation,
procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000; Stickprovet n=130).
Dokumenterade uppgifter om:
Hälsa
Bostad
Familj och nätverk
Intressen/vanor/livsstil
Ekonomi
Övriga levnadsförhållanden
Behovet av hjälp
Egna resurser
Omgivningens resurser

Andel
81
54
53
6
4
13
45
36
28

I knappt hälften av de granskade stickprovsdokumenten framträdde en beskrivning
av hjälpbehovet, vilket kan tyckas anmärkningsvärt lågt. I de fall där hjälpbehoven
framgick var det dessutom ofta svårt att avgöra vem som hade formulerat behoven. Det framgick inte om det var ett uttryck för den hjälpsökandes egen vilja,
anhörigas, andra professionella eller om det var handläggarens uppfattning om
hjälpbehovet. Överhuvudtaget var det svårt att utläsa vem som lämnat uppgifter i
utredningarna. Nedan följer tre typexempel på hur kartläggningen dokumenteras i
utredningen för att belysa hur dokumentationen kan se ut. Exemplen är hämtade
från tre olika kommuner. Vissa uppgifter är borttagna eller ändrade av hänsyn till
den hjälpsökande.
Exempel 1.
NN är sammanboende med maken och bor i lägenhet om två rum och
kök. NN har varit inlagd på medicinkliniken vid X-stads sjukhus. Har
där legat i respirator ca en månad p g a andningssvikt. Kom (datum) till
X-köpings sjukhus avd X för fortsatt rehabilitering. NN har diagnosen
XX. NN har också kontraktur i benet och är gipsad. NN är medtagen och
känner sig mycket trött samt blir lätt andfådd. NN har varit på X-stugan
för fortsatt rehabilitering och träning inför hemgång till bostaden. Har
under tiden på X-gården tränat upp sig och behöver hjälp med dusch,
städ och tvätt. NN har en sambo som sköter inköp och lagar alla måltider.
Exempel 2.
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Änka sedan 1989. Dottern bor i X-stad. Socialt umgänge med släkt
och vänner. Bostad: 2 rum och kök i modernt hus med hiss. Har
hjälpmedel.
Insulinbehandlad diabetes, distriktsköterskan ger sprutor. Nedsatt
syn, höger öga starr, misslyckad operation enligt NN. Vänster öga
förändringar i ögonbotten, har droppar varje dag. Har nu fått problem med sina fingrar de viker sig. NN har varit hos läkare har ej
fått någon förklaring. Har svårt att hålla i saker t ex i en penna, potatisskalare.
NN har inkontinensbesvär. NN blev påkörd 19XX ådrog sig bäckenskador samt skador på vänster knä. Har fortfarande nedsatt rörelseförmåga samt värk.
Exempel 3.
NN är ensamstående. Hon har två söner varav en bor i X-stad samt
sonson Kalle med vilken hon har en nära relation.
NN har kotor som är skadade på vänster sida som ger svår värk.
Hon blir också ätt förstoppad och har lågt blodvärde som är under
uppsikt. NN har efter fall i hemmet förvärrat sin kotskada. I samband
med sjukhusvistelse fick hon en djup ventrombos i ena benet. NN har
sedan (datum) varit inlagd på X-gården för att träna sin rygg. Hon
äter blodförtunnande medel och olika magmediciner. Använder alltid rullator vid förflyttning. NN sköter sin personliga hygien och påklädning, men behöver daglig tillsyn, stöd och hjälp vid dusch, städ
och tvätt. Ansöker även om trygghetslarm och matdistribution.

Handläggarens bedömning och ställningstagande
Nästa steg i utredningen är handläggarens ställningstagande till de begärda och
kartlagda hjälpbehoven. I ställningstagandet ingår en bedömning av om hjälpbehovet kan tillgodoses av den hjälpsökande själv eller på annat sätt, samt hjälpbehovet i relation till skälig levnadsnivå. Av bedömningen ska framgå vilka skäl som
handläggaren grundar sitt beslut på.
Stickproven från dokumentationsstudien visade att handläggarnas bedömningar
samt ställningstaganden ofta var diffusa och otydligt dokumenterade. Handläggarnas ställningstagande framgick endast i 30 procent av dokumenten. Som framgår
av exempel 3 ovan är det vanligt att handläggaren blandar samman bedömning
och kartläggning i samma moment. Det som dokumenterats utgör ingen bedömning, utan är mer ett konstaterande av vilken av hjälpinsats som NN behöver.
Mycket sällan kunde vi utläsa om den hjälpsökande eller dennes företrädare hade
någon egen uppfattning om sina behov, egna resurser eller hur behoven skulle
kunna avhjälpas.
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Tabell 23: Sammanställning av uppgifter kring bedömning och ställningstagande
som dokumenterats, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000; Stickprovet n =130).
Dokumenterade uppgifter om:
Skillnad mellan den hjälpsökandes och handläggarens uppfattning av behoven
Skillnad mellan den hjälpsökandes och handläggarens uppfattning av resurser
Handläggarens samlade bedömning och ställningstagande
Möjligheter att få behoven tillgodosedda på annat sätt
Skillnad mellan den hjälpsökandes och handläggarens uppfattning om bedömning
Kommunicering
Synpunkter i samband med kommuniceringen

Andel
5
2
32
7
3
9
0

Ytterst sällan framgick att den hjälpsökande och handläggaren hade skilda uppfattningar om behovet och/eller hur behovet skulle avhjälpas i de granskade, godkända beslutsdokumenten. Detta kan tolkas som om parterna antingen var eniga
eller att det existerade dolda meningsskiljaktigheter trots till synes eniga parter.
Ibland var det dessutom svårt att se om det var den hjälpsökandes åsikt och uppfattning eller om det var handläggarens mening som framträdde i beslutsdokumenten, något som bl a illustreras närmare i exemplet nedan.

Exempel från en biståndsutredning
Vid de återkommande samtalen med handläggare i fokusgrupperna diskuterades
ofta svårigheterna med att identifiera själva behoven. Särskilt svårt ansåg handläggarna det var när de hjälpsökande inte själva klart kunde uttrycka sitt hjälpbehov.
Många gånger tvingades de därför förlita sig på andras uppfattning kring den
hjälpsökandes behov, t ex anhöriga eller vårdpersonal. Handläggarna beskrev detta som ett etiskt dilemma att andra ”talade” i den hjälpsökandes ställe. Ibland kände de sig dessutom osäkra på om anhörigas eller vårdpersonals åsikter verkligen
överensstämde med den äldres vilja. Följande exempel har hämtats från en biståndsutredning som gjordes hösten 2000. Handläggaren berättade om fallet och
utredningen i samband med ett fokusgruppsmöte. Fallet är säkert inte unikt i sig,
men det som gör det speciellt är att utredningen hade kommunicerats och att anhöriga även hade åsikter på utredningen och på förslaget till beslut, vilket gjorde det
möjligt att se differensen.
Bakgrunden till utredningen är en kvinna, Margot,383 som är bosatt i ett av
kommunens äldreboenden. Margot har genom sina barn ansökt om individuellt
___________________________
383

Namnet är fingerat. Anhöriga har givit oss tillstånd att återge detta fall.
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anpassad aktivering och rehabilitering. Tidigare kunde barnen besöka mamman
och följa med henne på promenader dagligen. När barnen inte längre kunde hjälpa
sin mamma i lika hög utsträckning som tidigare, ansökte de om motsvarande hjälp
från äldreboendets personal. Vanligtvis görs inga individuella behovsbedömningar
enligt socialtjänstlagen i kommunen i fråga för personer som bor i särskilt boende,
med undantag av servicehusen. I vanliga fall upprättas individuella vårdplaner
som boendets sjuksköterska ansvarar för. Men i detta fall var kvinnans ansökan
tydlig varför personalen vid boendet tog kontakt med överordnade, som i sin tur
gjorde bedömningen att socialtjänsten måste starta en utredning enligt socialtjänstlagen. En erfaren handläggare fick uppgiften att utreda den aktuella ansökan.
Handläggaren träffade Margot och äldreboendets personal. Barnen avstod från
att möta handläggaren, eftersom de redan haft upprepade kontakter med äldreomsorgen och därför ansåg att de tydligt klargjort mammans behov. Handläggaren
gjorde en utredning där den hjälpsökandes nuvarande situation (hälsa, funktionshinder, familj, intressen) och den hjälpsökandes egna och omgivningens resurser
beskrevs. Utredningen avslutades med handläggarens bedömning och ett förslag
till beslut. Av förslaget till beslut framgick att ansökan om utökad tid för aktivering och stimulering skulle avslås, med hänvisning till att behovet kunde tillgodoses av olika frivilliga organisationer. I förslaget till beslut fanns dessutom en hänvisning till ett privat företag, som mot avgift kunde erbjuda promenader.
Därefter kommunicerade handläggaren utredningen genom att den skickades
till de anhöriga, som företrädare för den hjälpsökande, med e-post på deras begäran. När handläggaren fick tillbaka utredningen hade de anhöriga skrivit in sina
synpunkter direkt i utredningen. Synpunkterna var omfattande och de anhöriga
visade sig vara mycket kritiska till både utredningen och förslaget till beslut. I detta fall blev det mycket tydligt att anhörigas synpunkter stod i direkt kontrast med
handläggarens.
I utredningen framgick t ex att ”Margot försämrats i sin sjukdom och orkar inte
som tidigare vara ute och promenera”. De anhörigas kommenterade detta med att
”Margot inte på något sätt försämrats fysiskt men fått svårare att tala”. Dessutom
ansåg de att ”orkar inte” var helt fel tolkat. Det var inte orken det var fel på, utan
mammans vilja att gå med personalen som saknades. Enligt de anhöriga kunde de
promenera med mamman, som då orkade gå upp till 2 km utan problem. Hänvisningen till att mamman inte orkade såg man därför inte som ett tungt argument,
när problemet egentligen handlade om resurser enligt de anhöriga. Vad som också
efterfrågades av anhöriga var andra alternativ vid sidan av promenader för att skapa en social stimulans.
Under rubriken ”Intressen” beskrevs att Margot haft många intressen och ”att
hon tre gånger i veckan fått väva i rehabiliteringsenhetens lokaler på boendet”.
Anhöriga kommenterade detta att det borde framgå att mamman inte längre fick ta
del av denna rehabilitering. Dessutom ifrågasatte man om aktivering verkligen kan
begränsas till vävning. Kvinnans kontaktperson uppgav i utredningen att Margot
var orolig i samband med gruppaktiviteter och har svårt att sitta still. Anhöriga
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kommenterade detta med att mamman aldrig varit intresserad av t ex sång, varför
det inte är särskilt svårt att förstå att mamman inte ville delta utan gick därifrån.
Utredningen avslutades med handläggarens bedömning och förslag till beslut:
Mitt förslag till beslut är att avslå ansökan om utökad tid för aktivering och stimulering för NN. De som kan bistå med detta, förutom
socialtjänstens personal, är olika frivilligorganisationer som Resursbanken och Röda Korsets väntjänst vilka sedan tidigare varit
kontaktade. Det finns även möjlighet att kontakta Hemservices telefon, som mot avgift kan ta en promenad tillsammans med den enskilde eller bistå med någon annan form av aktivering utifrån den enskildes önskan.
Anhörigas kommentarer till bedömningen och beslutsförslaget:
Överskriften säger bedömning, men du gör i stycket ingen som helst
samlad bedömning av ovanstående utredning, utan beslutar utan
någon utarbetad och klar motivering. Kan du på fullaste allvar mena
efter att ha träffat NN att hon inte skall få tillgång till någon form av
daglig stimulans eller motion? Menar du verkligen att hon ska sitta
där hon sitter eller vandra i korridorerna i väntan på frukost lunch
och middag? Detta kommer vi inte att acceptera.
Utredningen, handläggarens förslag till beslut jämte de anhörigas synpunkter synliggjorde utredningens och bedömningens brister. Vid en mer noggrann genomläsning stod det klart att utredningen inte bidrog till någon tydlig bild av den hjälpsökande kvinnans behov. Trots att utredningen gav intrycket av att vara både omfattande och grundlig, framgick det att den mer var inriktad på en argumentation
för en tänkt lösning än en förutsättningslös belysning av det egentliga behovet.
Anhörigas ansökan om individuella aktiviteter för modern bemöttes direkt med
argument från personalen och indirekt från handläggaren om att mamman vare sig
ville eller orkade gå ut och promenera, medan det egentligen kanske var ett uttryck
för en hjälpinsats som inte ingick i de gängse boenderutinerna.
Exemplet tydliggjorde också att det inte framgick vem som hade lämnat uppgifter i utredningen, d v s vem som stod för information. Uppgifterna kunde lätt
tolkas som faktabaserade, objektiva, neutrala och värderingsfria. Efter samtal med
handläggaren framkom att det i huvudsak var äldreboendets personal som lämnat
uppgifterna. Uppgifterna stod oemotsagda ända tills anhöriga hade lämnat sina
synpunkter. Att en utredning framläggs som om den vore objektiv och den enda
beskrivningen av den hjälpsökandes verklighet är sannolikt vanligt förekommande. Av tidigare redovisning framgår att det ytterst sällan går att utläsa vem som
lämnat uppgifter i utredningen eller att det finns olika uppfattningar om t ex behoven. Ovan nämnda fall, som är en av de få utredningar som har kommunicerats
och där anhörigas åsikter blivit dokumenterade, ger en inblick i att dokumentatio-
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nen inte speglar det som faktiskt skett. Även om dokumenten ger en bild av konsensus kan de verkliga förhållandena se annorlunda ut.

Summering
Den dokumenterade behovsbedömningen kan knappast sägas ge en bild av en bedömning som utgår från en helhetssyn. Av dokumentationsstudien framgår att det
som dokumenterats i huvudsak var uppgifter kring den hjälpsökandes hälsa, i form
av medicinska diagnoser, samt i hälften av akterna även uppgifter kring bostad,
familj och nätverk. Det var endast i undantagsfall som det fanns uppgifter kring
den sökandes levnadsstil och levnadsvanor. Det var dessutom ytterst ovanligt att
det fanns dokumenterade uppgifter om de fall då handläggaren och den hjälpsökande hade olika uppfattningar om hjälpbehovet eller hur behovet skulle kunna
tillgodoses. Att det trots allt förekommer olika uppfattningar blev tydligt i utredningen i fallet Margot, varför det finns skäl att anta att en tillsynes överensstämmande uppfattning många gånger kan vara skenbar. Ett samlat intryck var att
handläggarna mer följer en kommungemensam utredningsmall än att dokumentera
det som faktiskt skett och som påverkat beslutet.

Den uttalade behovsbedömningen
Hittills har vi i detta kapitel beskrivit de arenor där mötet med den hjälpsökande
utspelar sig, vilket stöd handläggarna tagit hjälp av vid bedömningarna samt hur
kartläggningen av och ställningstagande till behoven framträdde i beslutsdokumentationen. Men vad säger handläggarna själva att de gör och om vad som sker i
mötet med hjälpsökande? För att få veta hur handläggarna gick tillväga för att bedöma hjälpsökandes behov, d v s på vilka grunder de fattade sina beslut, redovisas
har dels resultat från intervjuer med handläggare i Sundsvallsstudien, dels samtal
med handläggare i fokusgrupper.
De intervjuade handläggarna i Sundsvall såväl som fokusgruppernas handläggare fem år senare, vars utsagor redovisas längre fram, hade delvis svårt att med
ord precisera hur de faktiskt gick tillväga vid behovsbedömningen. Men många av
handläggarna i Sundsvall beskrev behovsbedömningen som en relationell och utdragen process utan början eller slut. ”Ett helt år har jag hållit på sen första besöket” sa en handläggare och berättade om alla kontakter som tagits. ”Första gången
som jag träffar en människa kan jag inte få hela bilden klar för mig. Det är som ett
pussel”.384
Av intervjuerna stod det klart att samtal och observation var de huvudsakliga
metoderna som tillämpades vid bedömningen. Graden av medvetenhet kring vad
som observerades, varför detta skedde och vad samtalet skulle leda till varierade
däremot. Vissa beskrev mycket klart hur och varför de ställde vissa frågor, likaså
vad de observerade i exempelvis bostaden, vilket framgår av följande två handläggares uttalande från samma studie.
___________________________
384

Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 32.
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Jag pratar kring det sociala rent allmänt och försöker hitta beröringspunkter för att NN ska slappna av vid mitt hembesök. Jag försöker komma åt hennes liv, hennes livssituation för att förstå hennes
behov. Diagnosen från sjukhuset täcker inte mycket. Jag försöker
även få kunskap om bekanta, umgänge och relation till familjen. Nu
när dottern var med, får man mycket gratis. Man ser kommunikationen mellan dem. Att lyssna och att observera är viktigast. Jag ställer
sedan följdfrågor utifrån detta. I detta fall var det ganska klart. Det
var lätt att kommunicera både med dottern och damen. En bra relation mellan dem. Hon ville själv komma igång snabbt och klara sig
själv så fort som möjligt. Hon önskade inte något som hon inte behövde.385
Jag ser hur de rör sig, jag ser mig runt omkring, hur hemmet ser ut,
tavlor och fotografier, de visar på saker som de fått av barn och
barnbarn. Det ger en bild av nätverket, om det stämmer det de säger.
Man ska ha en bra kontakt med barnen, även om det inte är så i
verkligheten så vill man att det ska vara det. Men det stämmer inte
alltid. Den kunskapen har jag med mig i min bedömning. En torftig
social situation ger oftast mer insatser.386
Av dessa behovsbedömningsexempel framgår att observationen har ett syfte. I
början av 1990-talet framställde Grangården och Westlund387 observationen endast som ett sätt att skapa ett gemensamt samtalsämne med den hjälpsökande.
Ovanstående citat åskådliggör att observation inte enbart användes för att skapa en
inledning till ett samtalsämne. Observationen fungerar snarare som en metod för
att få kunskaper om den hjälpsökande och dennes levnadssituation.

Två behovsbedömningsstrategier
En aspekt av behovsbedömningen som vi reflekterade över i samband med
Sundsvallsstudien, var om handläggare använder sig av någon speciell strategi i
bedömningen av de hjälpsökandes behov. Uppslaget grundade sig på Peter Westlunds modell som utgörs av två synsätt på behovsbedömningen där det ena är brukarorienterat och det andra förvaltningsorienterat.388 Med ett brukarorienterat
synsätt avses ett tillvägagångssätt som tar ”stor hänsyn till hjälptagarens sociala
situation, hans eller hennes vanor, farhågor och önskemål”.389 Centralt för den
handläggare som arbetar efter det brukarorienterade synsättet är samförstånd och
delat ansvar. Ett förvaltningsorienterat synsätt innebär att handläggaren inte
primärt intresserar sig för hjälptagaren som person eller dennes önskemål, för___________________________
385

Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 33.
Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 33.
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Grangården & Westlund 1992.
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Socialstyrelsen 1995f, Westlund & Clow 1996.
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Socialstyrelsen 1995f s 41.
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väntningar, egna problembeskrivning m m. Den bedömning som handläggaren
gör är i stället koncentrerad till den dagliga livsföringen kopplat till de resurser och
insatser som äldreomsorgen förfogar över.
Av intervjuerna att döma kunde hälften av handläggarna kategoriseras som förvaltningsorienterade och hälften som brukarorienterade. De olika bedömningsstrategierna ska ses som två idealtypiska sätt att beskriva ett handlande. I praktiken
kan förmodligen inte handläggarnas arbetssätt alltid renodlas på samma kategoriska sätt. Flera av handläggarna uppgav också att de ibland använde en kombination
av de två tillvägagångssätten beroende på vem den hjälpsökande är. Monica Nordström som utgick från vår indelning i sin avhandling, utvecklade en tredje bedömningsstrategi som hon benämner för verksamhetsorienterad, bl a beroende på att
hon inte såg en tydlig uppdelning i enbart två kategorier.390 Trots denna begränsning menar vi ändå att handläggarnas agerande tyder på att det existerar skilda
tillvägagångssätt som genom en grov indelning kan härröras till dessa två kategorier. Noteras bör att samtliga handläggarna vid tidpunkten för undersökningen arbetade integrerat, d v s med ansvar både för myndighetsutövningen och för verkställigheten av hjälpen.
Den förvaltningsorienterade handläggaren tog fasta på problemet och var fokuserad på situationen här och nu. Bedömningen berörde i huvudsak vad den sökande kunde klara respektive inte klara att göra själv. Individen eget ansvar betonades och handläggaren var noga med att inte ta över uppgifter eller funktioner
från personen som han/hon kunde göra själv. Det vi också noterade var att handläggaren poängterade aktivering som viktig i bedömningen. Förutom en fokusering på vad den sökande kunde tänkas klara själv framkom i samtal med handläggarna att även anhörigas förmåga att hjälpa till var av intresse. Även omgivningens möjligheter lyftes fram. Exempelvis ställde handläggarna många frågor kring
om den sökande själv skulle kunna gå till dagcentral för att äta eller om färdiglagad mat skulle kunna levereras. De förvaltningsorienterade ansåg dessutom att
vissa hjälpinsatser inte skulle tillgodoses av socialtjänsten. Som exempel nämndes
städning som de ansåg bättre kunde tillgodoses genom en privat städfirma. Handläggarna i fråga var överhuvudtaget fokuserade på praktiska behov och uppgifter
kring hemmets skötsel.
I den förvaltningsorienterande behovsbedömningen införstås, som tidigare
nämnts, ett mer eller mindre uttalat ett eget ansvar som vilar på den enskilde individen. En av handläggarna gav uttryck för detta, när hon berättade om en kvinna
som ville återvända hem till den egna bostaden efter en inflyttning till sjukhem.
Hon får komma hem med hemvård som tidigare. Men då får man
tänka sig, att ramlar hon då får man ta den biten. Det är ansvaret
hon får ta. Då får man prata om det då. 391

___________________________
390
391

Nordström 1998 s 119.
Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 37.
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De brukarorienterade handläggarna kännetecknades av att vilja skapa en relation
till den hjälpsökande. De satte individen i centrum och den personliga integriteten
värderades högt. Utmärkande för dessa handläggare var ett aktivt lyssnande och en
ambition att få till stånd en dialog. Många beskrev hur de resonerande med sig
själva om hur de skulle reagera i samma situation som den hjälpsökande. De brukarorienterade beskrev vidare att de använde sig av sin iakttagelseförmåga vid
hembesöket genom att se på den sökande, t ex i gester, ansiktsuttryck, rörelsemönster, fysisk och mental förmåga och klädsel. Men iakttagelserna handlade
också om bostaden och vad det rumsliga berättade om personen. Överhuvudtaget
nämnde dessa handläggare sällan olika hjälpinsatser utan deras fokus var mer inriktat mot att få en helhetsbild av personen och dennes livssituation.
Följande citat är ett exempel på en handläggare, som i sitt resonemang för en
dialog med sig själv och där empatiska förmågan lyser igenom, vilket framgår när
hon funderar över den hjälpsökande, dennes förutsättningar och egentliga önskemål.
Vi känner ju varandra sen ett antal år tillbaka. Då (första gången)
hade vi kontakt med varandra angående ett trygghetslarm. Då berättade han en del om sitt liv. Han flyttade i samband med att han blev
änkeman och lämnade då ett hus. Det där var rätt så jobbigt för honom. Det blev en väldigt stor omställning att lämna huset och en
sorg som inte var bearbetad. Så kom han till ett hus med bara riktigt
gamla människor. Då hade han det lite jobbigt. Sen dess har vi pratats vid och har hälsat på varandra. Jag hade en kunskap om honom
nu vid det här besöket. Det här var det andra besöket hos honom.
Det första besöket var -90. Han hade hittat sig själv i servicehuset.
Han hade skapat sig ett kontaktnät. Han har ju många vänner idag
och han får ut mycket av att bo på servicehus. Så det var så positivt,
för jag kommer ihåg första besöket. Hur deprimerande det var. Hur
det kändes och jag funderade mycket på; Skulle han flyttat över huvud taget? Var det rätt beslut han tog då? Och det sa han själv nu
också att han trivdes bra nu.392

Beskrivning av vanliga behovsbedömningssituationer
Fem år efter intervjuerna med handläggarna i Sundsvallsstudien fick vi möjlighet
att samtala med några handläggare i grupp. Följande uppgifter baseras på de samtal som fördes i fokusgrupper och om hur en bedömningssituation kunde gå till vid
millenniumskiftet. En central uppgift för handläggarna i förortskommunen var att
de skulle berätta om vanliga och ofta förekommande situationer. Den första ofta
förekommande situationen som handläggarna redogjorde för var när en patient är
på väg att skrivas ut från sjukhus. Sjukvårdsföreträdarnas personal som kallat till
vårdplanering hade bedömt att patienten i fråga var i behov av fortsatt hjälp. Hand___________________________
392

Rönnbäck & Lindelöf 1996a s 41.
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läggarna beskrev att både anhöriga och andra professioner vanligtvis närvarade
vid vårdplaneringen i samband med sjukhusbesöket. Förutom vårdtagaren – med
eller utan anhöriga – medverkade alltid avdelningens sjuksköterska och ibland
läkare, men vanligtvis också undersköterska eller vårdbiträde. En arbetsterapeut
och/eller sjukgymnast kan också delta. Enligt fokusgruppens handläggare brukar
vårdplaneringen inledas med att sjukvårdens representanter informerar om vårdtagarens hälsa, om vården och om frågor som rör ADL393. Mycket ofta lämnade
sjukvårdsföreträdarna också konkreta förslag på vilken hjälp som dessa ansåg att
patienten394 borde ha från den kommunala hemtjänsten eller så påpekade de att
man ansåg att patienten behövde flytta till ett äldreboende. Förslagen baserades på
patientens fysiska hälsostatus. Fokusgruppen beskrev att de anhöriga i sin tur fick
redogöra för sina möjligheter eller svårigheter att hjälpa till. Vid vårdplaneringsmötet försökte emellertid handläggaren även att få del av patientens uppfattning
och önskemål, vilket många gånger upplevdes som problematiskt på en sjukhusavdelning. Handläggarna försökte få tillfälle till ett enskilt samtal med patienten,
d v s med den hjälpsökande, något som inte alltid var genomförbart.
Under vårdplaneringen förväntade sig sjukvårdsföreträdarna, men också de
andra deltagarna, att handläggaren skulle lämna ett besked om vilka hjälpinsatser
som kan förväntas när patienten skrivits ut. Innan vårdplaneringsmötet avslutats
informerade därför handläggaren ofta muntligt om vilka hjälpinsatser som hon
beviljat. Under knappt en timme hade handläggaren hunnit ta mot en ansökan som
ofta formulerats av andra, genomfört en ”behovsbedömning”, fattat ett beslut och
informerat om vilka hjälpinsatser som beviljats. Enligt fokusgrupperna inträffade
det emellertid att handläggaren ibland uttryckte att de behövde överväga beslutet,
vilket framgår att följande uttalande; ”men bland händer det att vi behöver betänketid…” .
Direkt efter vårdplaneringen ringde handläggaren till utförarna, ett samlingsbegrepp som används för dem som ska utföra hjälpen, för att informera om att det
kommer en hjälptagare som skrivits ut från sjukhus och vilka hjälpinsatser som
denne beviljats. Först härefter påbörjades handläggarens dokumentation i ärendet
enligt fokusgruppernas utsagor.
Den andra bedömningssituationen som fokusgruppernas handläggare beskrev
utspelar sig hemma hos den hjälpsökande. Oavsett om initiativet skett via en anmälan eller via en ansökan om hjälp avtalar handläggaren om tid för hembesök
med den hjälpsökande395. Ibland deltar endast den hjälpsökande och handläggaren
vid hembesöket. Andra gånger kan anhöriga närvara, t ex maka, make eller barn.
Det händer också att en distriktsköterska är med eller någon representant för den
personal som ska utföra hjälpen. Vid ett hembesök är antalet närvarande aktörer
färre än de som vanligen deltar vid sjukhusbesökets vårdplaneringsmöte.
___________________________
393

ADL är ett ofta förekommande begrepp inom sjukvård såväl som äldre- och handikappomsorgen och står för Aktivt Dagligt Liv.
394
En hjälpsökande och blivande hjälptagare betecknas som patient så länge han eller hon befinner sig i sjukvårdssammanhang.
395
Eller den hjälpsökandes företrädare i förekommande fall. I vissa fall har den hjälpsökande
redan hjälp från hemtjänsten, men vill ha mer eller så ska tidigare hjälp omprövas.
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Handläggarna redogjorde för hur de ”tittar” på bostaden som sådan, på förekommande hjälpmedel eller behov av hjälpmedel vid hembesöket. Sedan ”tittar” handläggaren på själva hemmet och på den hjälpsökande. Den hjälpsökandes situation
och problem ventileras och man pratar om vad den sökande kan klara respektive
inte klara. Hur det fungerar kring matsituationen är en vanligt förekommande fråga, som handläggaren tar upp med den hjälpsökande. Enligt fokusgruppens handläggare lyssnar man på den hjälpsökandes förslag till hjälp och lämnar själva förslag på hjälpinsatser. Enligt dessa handläggare vill den hjälpsökande ibland få veta
vad hemtjänsten kan och får göra. Även vid hembesök uppgav handläggarna att de
ibland behövde betänketid, därför att det inte alltid går att fatta beslut om hjälp
direkt på plats. Men i de allra flesta fall lämnades ett muntligt beslut på plats. Efter
hembesöket återvände handläggaren till sitt kontor och meddelade utförarna om
den hjälp som man fattat beslut om. Därefter påbörjades dokumentationen, vilket
sker efter ställningstagande och verkställighet i likhet med vårdplaneringssituationen.
Gemensamt för vad som sker vid både sjukhusbesök och hembesök är den tidsrymd som åtgår för besöken och som dessutom utgör den tid det tar för behovsbedömning och beslutsfattande. Ett hembesök eller ett besök på en sjukhusavdelning
tar nästan aldrig mer än 1 timme i anspråk. Enligt fokusgruppen händer det att ett
besök klaras av på 30 minuter. Under denna tid har handläggaren hunnit kartlägga
och bedöma den hjälpsökandes behov samt fattat beslut om vilken hjälp som bäst
kan anses tillgodose dessa behov.

Summering
Den behovsbedömning som framträder i narrativ form ger två delvis olika bilder
av vad som sker. Av intervjuerna med handläggarna i Sundsvallsstudien, som
samtliga arbetade som integrerade handläggare, framträdde ett handlande som inte
alls avspeglades i dokumentationen. I Sundsvallsstudien såg vi att handläggarna
kunde kategoriseras efter två övergripande behovsbedömningsstrategier; en förvaltningsorienterad och en brukarorienterad. I den förvaltningsorienterade karaktäriserades utredningen i hög grad av en fokusering kring de uttalade behoven och
på den enskildes förmåga. De centrala bedömningsfaktorerna rörde vad den hjälpsökande klarar respektive inte klarar. Den brukarorienterade strategin eller inriktningen i kartläggningsfasen bygger på en dialog med den hjälpsökande, där handläggarens empatiska förmåga var ett viktigt inslag. De brukarorienterade sökte
också efter bakomliggande och outtalade behov hos den hjälpsökande. Gemensamt för alla intervjuade handläggare i Sundsvallsstudien var att handläggningen
beskrevs som en relationell, långdragen och oavslutad process.
I fokusgruppernas berättelser om behovsbedömningen vid millennieskiftet beskrivs handläggningsprocessen som forcerad och akutinriktad där handläggarna
tvingas till snabba beslut. Denna forcerade process skiljer sig från den relationella
och utdragna process som Sundsvallshandläggarna beskrev fem år tidigare. Fokusgruppernas beskrivning har emellertid drag av en förvaltningsorienterande behovsbedömning med fokus på här och nu samt på vad den hjälpsökande inte klarar
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att göra själv. När sjukhuset utgör arenan för behovsbedömningen får handläggarna dessutom svårigheter att fokusera på sin uppgift genom att den medicinska professionens övertag när behoven ska definieras och hur dessa ska tillgodoses.

Behovsbedömning i fallen Sven, Gerda, Anna och Einar
Hur handläggarna beskrev de hjälpsökandes behov och hur de bedömde behoven
var ett par frågor som vi sökte svar på i handläggarstudien via tre konstruerade fall
beskrivna i form av vinjetter (Bilaga 3). Handläggarna fick ta ställning till tre konstruerade men verklighetstrogna och typiska fall av olika karaktär. Fallen var med
andra ord igenkännbara för äldreomsorgens handläggare. Nedan följer en nedkortad version av de tre fallen:
Det första fallet Sven avsåg en 77-årig frånskild man, som enligt sjukvården
behöver hjälp efter en hjärtinfarkt. Han har inga problem med att röra sig men är
svag efter infarkten. Sven är inte tidigare känd av hemtjänsten. Han kräver ingenting men kan möjligen tänka sig hjälp med matlagning och städning. Sven har en
son som han träffar mycket sällan och ett näst intill obefintligt nätverk. Vid hembesöket visar det sig att varken skötseln av bostaden eller den egna hygienen tycks
fungera.
Det andra fallet handlade om en kvinna Gerda som är 86 år, änka, ser dåligt,
och har svårt att gå. Hon känner sig sämre, har problem med magen p g a den
hemsända maten (egen utsago) och är rädd för att ramla. Gerda har hjälp sedan
tidigare, cirka 2 timmar i veckan för städning och inköp samt får färdiglagad mat
hemsänd och har färdtjänst. Hon har en dotter, som hjälper henne med mycket.
Dottern orkar inte ställa upp i samma omfattning längre. Gerda har varit en aktiv
kvinna och har haft ett stort nätverk. I fallbeskrivningen presenteras hon som en
person medveten om sina rättigheter, i behov av mer hjälp. Gerda önskar utökad
hjälp med matlagning i hemmet vardagar, hjälp med att dammtorka i samband
med städningen, dusch minst ett par gånger i veckan. För att avlasta dottern vill
hon ha hjälp med större städning och fönsterputs en till två gånger om året.
Makarna Anna, 73 år och Einar, 79 år utgjorde det tredje fallet. Anna sköter om
den demenssjuke (utredd Alzheimer) Einar i hemmet. Makarna får hjälp några
gånger i veckan, då hemtjänstens personal kommer för att passa Einar så att Anna
ska få avlösning. Det är vårdpersonalen som har kontaktat handläggaren, därför att
Anna inte tycks orka med situationen längre. Einar är uppe på nätterna och vill bl a
gå ut. Det innebär att Anna inte får sova ostört. Dessutom har hon fått blåmärken,
när hon försökt hindra Einar från att gå ut. Å ena sidan vill Anna ta hand om maken, å andra sidan känner hon en stor oro och trötthet i sin situation. Makarna har
barnen bosatta på annan ort. De har därför små möjligheter att hjälpa till, men
känner en oro för föräldrarna.
Kring varje fall ställdes ett antal öppna frågor om bedömning och beslut. Först
fick handläggarna skriftligt beskriva Svens, Gerdas samt makarna Anna och Einars behov med egna ord. Därefter fick handläggarna fatta ett beslut i respektive
fall. Här redovisas handläggarnas uppfattning om och bedömning av behoven i de
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tre fallen. Vad handläggarna beslutade om i respektive fall återkommer vi om under kapitlet om biståndsbeslut.
Efter en samlad bedömning kring handläggarnas svar fann vi att det brast i
handläggarnas förmåga att beskriva de hjälpsökandes behov. Många av handläggarna hade helt enkelt räknat upp vad Sven, Gerda samt Anna och Einar behövde i
form av insatser som svar på frågan. En tredjedel av samtliga handläggare beskrev
behoven i termer av insatser, medan 44 procent av handläggarna blandade samman behov med tänkbara insatser. Knappt en fjärdedel förmådde att beskriva behoven just som behov.
Här följer några exempel på hur handläggarna beskrev de hjälpsökandes behov
utifrån de tre fallen. Exemplen belyser skillnaden mellan de som beskriver behov
och de som redogör för insatser.
1. Sven är i behov av stöd i sin dagliga livsföring med att bryta sin
isolering, stöd med mathållning, hygien och tvätt.
2. Gerda har behov av avlastning med tyngre sysslor som städning,
tvätt, fönsterputs, hjälp med inköp, ärenden, behöver bryta sin isolering och hjälp med hygienen. P g a nedsatt syn, gångsvårigheter,
rädsla och allmänt nedsatt hälsa p g a hög ålder behöver Gerda
hjälp med mat och hjälp att komma ut i samhället.
3. Anna har akut behov av avlösning. Hjälp med att bearbeta krav
på sig själv och skuld över att inte orka samt fundera kring fortsättningen. Ska hon försöka att klara Einar hemma med regelbunden
avlösning eller ska ett annat boende ordnas? Finns det någon medicinsk hjälp för Einar?
4. Färdtjänst, hemtjänst, matdistribution, servicecheckar. Efter ett
tag gå eller åka till dagcentralen.
5. Städhjälp var fjortonde dag, tvätt 1 gång i veckan, hjälp med personlig hygien den tid hon önskar, mat hemskickad samt inköp.
6. Hemtjänst i form av städ, tvätt, färdtjänst, matdistribution, inköp.396
Exempel 1-3 visar att handläggarna tänkt i termer av behov medan exempel 4-6
utgörs av tänkta insatser. Skillnaden ligger i att handläggarna i de förstnämnda
citaten konstaterade att den sökande hade ett behov och varför han eller hon behöver hjälp med det ena eller andra. I de tre sista nämns enbart de tänkbara insatserna
och ofta i kvantifierad form.
___________________________
396

Lindelöf & Rönnbäck 1997 s 38-39 (Socialstyrelsen 1997c).
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I fallbeskrivningen framställdes inte Svens önskemål eller begäran tydligt.397 Istället hade Sven talat om vad han kunde tänka sig, något som enligt de allmänna råden ska tolkas som en begäran och ansökan. I motsats till Gerda ansåg en majoritet av handläggarna att Svens behov var mer omfattande och större än vad han
själv uttalat. T ex bedömde man att Sven skulle må bra av sociala kontakter och en
aktivare tillvaro. Många handläggare tyckte dessutom att han skulle behöva duscha regelbundet. Det fanns ett samband mellan bedömningen av Svens behov och
handläggarnas förmåga att beskriva behoven. De som hade denna förmåga såg i
högre grad att Sven hade ytterligare behov utöver det önskade. De som enbart redogjort för insatser bedömde att Svens behov var mindre och andra än vad han
bett om.
Närmare 80 procent av handläggarnas bedömning av fallet Gerda och hennes
behov överensstämde inte med Gerda egen uppfattning. Endast 21 procent av
handläggarna betraktade Gerdas begäran/ansökan som ett behov. Visserligen noterade drygt hälften av dessa att Gerda har ytterligare eller snarare andra behov,
t ex ett kontaktbehov och behov av trygghet. En majoritet bedömde emellertid att
Gerdas behov var mindre än det hon själv begärt. Det som handläggarna framför
allt inte bedömde som ett behov var hennes önskemål om storstädning och fönstertvätt. De bedömda behoven grupperades med utgångspunkt från Gerdas ursprungliga begäran, vilket framgår i tabell 26. Handläggarna lyfte enbart fram och
tog med de behov som de hade för avsikt att tillgodose, medan de behov som de
inte tänkte bevilja negligerades. Det bör framhållas att Gerdas ansökan om hjälp
var klart uttalad i fallbeskrivningen.398 De handläggare som kunde beskriva behov
tenderade också att se ytterligare behov hos Gerda, jämfört med dem som blandade eller som enbart såg Gerdas behov i form av insatser. Andra faktorer som påverkade bedömningen var fortbildning i just behovsbedömning samt förmåga att
beskriva behov. Handläggare som fått mer fortbildning i bedömning de senaste två
åren ansåg i större utsträckning att Gerdas behov var större än vad hon själv begärt.

___________________________
397
398

Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).
Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).
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Tabell 24: Handläggarnas bedömning av Svens respektive Gerdas behov fördelade och grupperade utifrån ansökan, procentuell fördelning (Handläggarstudien
1997, n=327).399
SVEN
Bedömda behov
Enligt begäran = Mat och städning
Enligt begäran + inköp och hygienhjälp
Enligt begäran + sociala kontakter/aktivering
Enligt begäran + hygien, inköp och sociala kontakter/aktivering
Mindre än det begärda och andra insatser
GERDA
Bedömda behov
Enligt begäran = Inköp, städning, mat, hygien samt storstädning och
fönsterputs
Enligt begäran + ett socialt kontaktbehov och behov av trygghet
Mindre än begäran + ett socialt kontaktbehov och andra behov av
praktisk natur
Mindre än begäran

Andel
4
29
7
48
11
Andel
8
13
48
29

I den tredje fallbeskrivningen framförde inte Anna någon direkt begäran eller önskemål. Snarare utgör det som beskrivs ett rop på hjälp eller ett uttryck för förtvivlan i sin och maken Einars situation. Den demenssjuke Einar var över huvudtaget
inte kapabel att ansöka om hjälp. Närmare tre fjärdedelar (73 procent), d v s en
majoritet av handläggarna redogjorde för båda makarnas behov. Beträffande Anna
ansåg de att hon behövde få avlösning i vården och omsorgen om den demenssjuke maken för att få vila. Dessutom ansåg handläggarna att Anna behövde stöd,
hjälp och tid inför ett framtida ställningstagande kring vården av Einar. Einar bedömdes behöva dygnetrunttillsyn, stimulans och rätt medicinering. Övriga handläggare hade enbart sett till endera Annas (12 procent) eller Einars (15 procent)
behov.

Summering
Vi konstaterade att få handläggare förmådde beskriva de hjälpsökandes behov på
ett adekvat sätt. Istället för behov angavs tänkta insatser eller så blandades den
hjälpsökandes behov med insatser. Den hjälpsökandes begäran, önskemål om eller
krav på hjälp överensstämde inte alltid med handläggarnas uppfattning av behoven. Handläggarna ansåg att Sven hade mer omfattande behov av hjälp, medan
Gerda bedömdes ha mindre eller andra behov av hjälp i jämförelse med det hon
___________________________
399

Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).
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själv efterfrågat. Det var framförallt behov av praktisk hjälp som negligerats. I det
mer komplicerade fallet Anna och Einar hade handläggarna i större utsträckning
redogjort för makarnas behov i motsats till bedömningen av fallen Sven och Gerda.
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7. Biståndsbesluten
Biståndsbeslutet är resultatet av behovsbedömningen. Utifrån den hjälpsökandes
ansökan, behov och livssituation gäller det för handläggaren att finna en lämplig
insats så att den hjälpsökandes behov ska kunna tillgodoses. I ett tidigare kapitel
redogjorde vi för hur handläggarna hanterade besluten formellt sett. Här lyfter vi
fram biståndsbeslutens faktiska innehåll. Den fråga som vi försöker ge svar på är
vilken typ av hjälp som beviljas och vad som karaktäriserar biståndsbesluten.
Dessutom har vi frågat oss hur biståndsbesluten är relaterade till den sökta hjälpen.
Merparten av empirin är från handläggarstudien och rör handläggares beslut kring
de fiktiva fallen Sven, Gerda samt makarna Anna och Einar. När det gäller vilka
insatser som handläggare beviljar har dessa identifierats med hjälp av resultaten
från dokumentationsstudien.

Beviljade biståndsinsatser
En god uppfattning om de hjälpinsatser som generellt sett beviljades fick vi genom
ett stickprov omfattande 130 av de sammanlagt 1 190 beslutsdokument från dokumentationsstudien. I stickprovet fann vi närmare ett tjugotal olika insatser. Varje
beslut omfattade i genomsnitt 3,7 insatser per hjälpsökande, vilket framgår av tabell 25. Den mest frekvent beviljade hjälpinsatsen var städning, följt av duschoch/eller hygienhjälp, tvätt och klädvård samt hjälp i samband med måltider. Med
”tillsyn” avses här alla insatser som i beslutsdokumentationen beskrivits som tillsyn i allmänhet, tillsyn på morgonen, tillsyn på kvällen och tillsyn på natten.
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Tabell 25: Identifierade hjälpinsatser i 130 beslutsdokument från stickprovet, antal och procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000).
Beviljade insatser
Städning
Dusch och hjälp med hygien
Tvätt och klädvård
Matassistans, t ex hjälp med viss matlagning, frukost,
disk, fika
Tillsyn
Larm och i några fall telefontjänst
Inköp, ärenden
Bäddning
Hemsänd färdiglagad mat
Medicinska omvårdnadsinsatser: I huvudsak medicindelning och insulingivning
På- och avklädning
Toalettassistans
Promenader, ledsagning
Förflyttning
Blomvattning och soptömning
Specificerad kroppsvård: t ex omläggning, smörjning
Avlastning, växelvård
Totalt

Antal

Andel

65
60
44
42

58
53
39
37

35
27
27
27
25
17

31
24
24
24
22
15

16
13
9
4
4
2
2
419

14
12
8
4
4
2
2

De hjälpinsatser som handläggarna beviljade skilde sig inte nämnvärt åt vare sig
inom respektive undersökningskommun eller mellan dessa kommuner. Insatserna
i tabell 27 följer i stort den indelning och de benämningar som handläggarna använde sig av i besluten i stickprovet. I några fall har vi slagit samman insatser till
en kategori som ”matassistans”, vilken omfattar flera insatser av liknande karaktär,
t ex hjälp med frukost, hjälp med lunch, disk i samband med måltiderna. Likaså i
kategorin ”övriga insatser” har vi lagt samman flera insatser av medicinsk karaktär. Den hjälp som beviljades var förvånansvärt homogen och i hög grad förutsägbar. Det förekom egentligen inga hjälpinsatser som överraskade eller ”stack ut”
från det gängse, t ex fann vi inga beslut som innehöll fönsterputsning. Vi fann inte
heller några beslut som på något sätt var udda och som kunde kopplas till en unik
person och dennes levnadsstil. I 8 procent av dokumenten fanns beslut som innehöll promenader eller ledsagning. Möjligtvis kan dessa insatser ses som ett utslag
för en mer individuell bedömning av behov där hänsyn tagits till sociala faktorer.
Totalt sett skulle de uppräknade insatserna med största sannolikhet kunna återfin136

nas i ett generellt utbudsregister. I stickprovet fann vi också att beslut om insatser
var relativt likartade till omfattning och frekvens, vilket belyses av att hjälp med
städning som regel beviljades var fjortonde dag och att hjälp med dusch beviljades
en gång i veckan med få undantag. Denna likriktning förekom i alla undersökningskommuner, varför beslutsdokumenten innehöll få variationer i detta hänseende.

Beviljat bistånd och den sökta hjälpen
Som framgår av rubriken redogör vi för hur biståndsbesluten förhåller sig till ansökan i detta avsnitt. Resultaten är hämtade från handläggarstudien där de 327
handläggarna fick ta ställning till tre fiktiva fall, vilka vi kortfattat beskrivit i det
föregående kapitlet om behovsbedömningen och som finns återgivna i sin helhet i
bilaga 3. Handläggarnas uppgift var att fatta beslut om bistånd som om det rörde
sig om verkliga fall. Tanken var att beslutsfattandet skulle ske så realistiskt som
möjligt. Handläggarna fick även svara på om de saknade några uppgifter om de
hade ställts inför fallen i verkligheten. Knappt hälften av handläggarna svarade att
de inte saknade några uppgifter, utan angav att den givna informationen var tillräcklig för att det skulle gå att fatta beslut i varje enskilt fall. De handläggare, som
efterfrågade ytterligare information nämnde i huvudsak medicinska uppgifter och
uppgifter om levnadssituationen.

Hjälpinsatser för Sven och Gerda
När handläggarna skulle ta ställning till vilken hjälp som fallet Sven 77 år skulle
få, kunde de av fallbeskrivningen utläsa att han inte var tydlig i sin begäran av
hjälp, men att han kunde tänka sig städning och att någon kom hem och lagade
mat. Som vi tidigare redovisat, bedömde de flesta handläggarna att Sven hade mer
och större behov än vad han själv uttalade. Därför kan handläggarnas biståndsbeslut ses som en logisk följd av denna bedömning. Följaktligen beviljade en majoritet av handläggarna (62 procent) Sven mer hjälp än vad han själv framfört önskemål om, om än i någon annan form. Svens önskemål om hjälp rörde städning och
mat tillagad i hemmet. Handläggarnas beslut framgår i tabell 26, medan följande
citat illustrerar omtanken om Sven.
Sven bör få möjlighet att hålla sig fräsch och ren samt få färsk mjölk
och grönsaker. Mat upplagad som går att ta fram ur frysen och värma. Tvätt och städning var fjortonde dag. Trygghetslarm samt färdtjänst för att känna trygghet och möjlighet att komma ut.400
Förutom att bevilja Sven det han hade begärt gav handläggarna honom hjälp med
inköp, hjälp med hygien och tvätt samt ”aktiverande” insatser. Den största gruppen handläggare (41 procent) beviljade Sven den hjälp han önskat sig, men hade
___________________________
400
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ersatt matlagning med insatsen hemsänd färdiglagad mat (tabell 26). Slutligen
förekom en grupp handläggare som inte alls tillgodosett Svens önskemål. Istället
hade man beviljat Sven helt andra insatser, t ex färdtjänst för att Sven skulle kunna
ta sig till servicehus för att äta på egen hand. Trygghetslarm var ytterligare exempel på en insats som beviljats men inte efterfrågats. Det förekom också att Sven
hänvisades till andra utförare och några handläggare ansåg att Sven skulle behöva
flytta till servicehus eller ålderdomshem.
7 procent av handläggarna fattade beslut exakt enligt Svens önskemål. Vi noterade att just dessa handläggare skilde mellan sin egen uppfattning om behoven och
de insatser man fattat beslut om. De såg och resonerade kring det faktum att Sven
hade ett större behov än han själv gav uttryck för, t ex behov av hjälp med hygienen och sociala kontakter. Eftersom han inte begärde detta så beviljades inte heller
denna hjälp. Hur dessa handläggare resonerat exemplifieras av följande svar på
beslutet i förhållande till Svens behov.
Vill han endast ta emot hjälp med matlagning och städ kan jag ej
tvinga honom att ta emot andra insatser. Jag kan däremot ha en
uppföljning rätt snart för att se hur det går för honom.401
Fallet med den 86-åriga Gerda drabbades däremot inte av samma ”omtanke” som
i fallet Sven, snarare tvärtom. Generellt sett ansåg inte handläggarna att Gerdas
egen uppfattning om behoven var skäliga eller så bedömde de att hennes behov
skulle kunna tillgodoses på annat sätt. Endast 1 procent av handläggarna (tabell
26) beviljade Gerda exakt det som hon begärt, d v s även hjälp med fönsterputs
och storstädning. Generellt sett tycks vare sig fönsterputs och storstädning ingå i
det kommunala utbudet, varför dessa insatser inte heller beviljades. 29 procent av
handläggarna beviljade i enlighet med vad som begärts undantaget storstädning
och fönsterputs.
Den största gruppen handläggare (41 procent) beviljade Gerda mindre än vad
hon hade begärt hjälp med, vilket innebar att hon inte fick den efterfrågade matlagningen under vardagar eller storstädning och fönsterputs.
Gerda har försämrats och kan vara i behov av en utökning av hemtjänst i form av hjälp med personlig hygien och i viss mån städning.
Matlagningen kan ordnas på annat sätt, så också storstädning med
fönsterputs.402
En grupp handläggare (28 procent) beviljade Gerda mindre hjälp än det som begärts, men hade istället lagt till andra ej efterfrågade insatser, t ex larm och aktivering. Här återfanns handläggare som varken beviljat mat i någon som helst form,
storstädning och fönsterputs. Andra såg boende på servicehus eller ålderdomshem
eller enbart aktiverande åtgärder som en lösning på Gerdas behov.
___________________________
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Jag har en känsla av att Gerda vill ha fler insatser i hemmet för att
få sällskap. Trygghetslarm för otrygghet att ramla samt hjälp med
tyngre sysslor i hemmet p g a dålig syn etc. 403
Tabell 26: Sammanställning av handläggarnas beslut om insatser i relation till
Svens respektive Gerdas ansökan, procentuell fördelning (Handläggarstudien
1997, n=327).404
Svens ansökan om
hjälp
Matlagning varje dag
samt städning någon
gång ibland

Gerdas ansökan om
hjälp
Inköp, städning, hemsänd färdiglagad mat
som tidigare samt matlagning i hemmet vardagar, dammtorkning,
dusch minst 2 ggr/
vecka. En rejäl uppstädning och fönsterputs 1 –
2 ggr/år

Beviljade insatser
1. Enligt begäran.
2. Enligt begäran fast i annan form,
d v s hemsänd färdiglagad mat istället
för matlagning.
3. Enligt begäran + hjälp med inköp,
hygien och tvätt samt aktiverande insatser.
4. Enligt begäran fast i annan form +
hjälp med inköp, hjälp med hygien
och tvätt samt aktiverande insatser.
5. Helt andra insatser.
Beviljade insatser
1. Enligt begäran.
2. Enligt begäran men ej storstädning
och fönsterputs och i vissa fall trygghetslarm.
3. Enligt begäran fast i annan form
d v s hemsänd färdiglagad mat istället
för matlagning i övrigt som beslut 2.
4. Ej matlagning, stor-städning och
fönsterputs i övrigt som begäran, plus
andra insatser ex larm och aktivering.

Andel
7
12

21

41

20
Andel
1
29

41

28

De beslut som handläggarna fattade skulle i de allra flesta fall inbegripa ett avslag.
I fallet Sven var det endast beslut enligt ”beviljade insatser” 1 och 3 som innebär
att den sökta hjälpen beviljats helt och hållet. Alla övriga beslut innehöll ett avslag
i någon form. Av tabell 27 kan man utläsa att endast 3 procent av handläggarna
___________________________
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betraktade Svens begäran om matlagning som en ansökan och som följaktligen
har avslagit det han begärt. Således har 235 handläggare fattat ett beslut som faktiskt innebär ett helt eller ett delvis avslag. Av dessa var det 211 handläggare som
helt utelämnat ett avslag och en avslagsmotivering i det fattade beslutet. För Svens
del medför detta att han omöjligt kan veta varför han inte fått det han har ansökt
om. Han kan heller inte överklaga beslutet. Att ersätta Svens ansökan om matlagning i hemmet med insatsen hemsänd färdiglagad mat innebär i realiteten ett avslag på den sökta hjälpen, trots att Sven får matfrågan löst på annat sätt.
Tabell 27: Handläggarnas sätt att förhålla sig till Svens ansökan/begäran i beslutet, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).405

Beslut helt enligt ansökan
Tydligt motiverat avslag
Ofullständigt motiverat avslag
Avslag saknas
Totalt

Andel
28
3
4
65
100

Endast 2 handläggare hade helt beviljat Gerdas ansökan (tabell 28). Av de andra
325 handläggarna hade 32 procent överhuvudtaget inte kommenterat att de avslagit det begärda, varför dessa handläggare inte tycks ha reflekterat över eller insett
att beslutet faktiskt innebär ett avslag. Mycket talar för att de utgått från den egna
bedömningen av behoven och förhållit sig till denna bedömning i beslutet istället
för till Gerdas begäran/ansökan. 53 procent av handläggarna hade motiverat avslaget, om än bristfälligt. Exempel på en ofullständig motivering är när handläggaren enbart hänvisar till att man inte utför dessa sysslor längre i kommunen. Endast
15 procent hade tydligt motiverat avslaget.
Tabell 28: Hur handläggarna förhåller sig till Gerdas ansökan/begäran i beslutet,
procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).406

Avslag behövs ej
Tydligt motiverat avslag
Ofullständigt motiverat avslag
Saknas
Totalt
___________________________
405
406
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Andel
1
15
53
32
100

Beviljad tid för Sven och Gerda
Hur många hjälptimmar kunde en person, som i fallet Sven, förväntas få? Svaret
på denna fråga är allt ifrån 0 till 25,5 timmar per vecka enligt handläggarstudiens
handläggare! I genomsnitt uppgick tiden till 6,2 timmar per vecka. Hur den beviljade tiden fördelades framgår av följande diagram.
100
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Std. Dev = 4,07
Mean = 6,2
N = 326,00
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Diagram 1: Histogram över fördelningen av handläggarnas beviljade tid till Sven. Y-axel: Antal
handläggare. X-axel: Timmar per vecka (Handläggarstudien 1997, n=327). 407

Den nio år äldre och skröpligare Gerda beviljades genomsnittligt 6,1 timmar per
vecka, d v s i stort sett lika många timmar som Sven hade beviljats. Tiden varierade även i detta fall, om än något mindre, från 0 till 20 timmar.408 Vid en jämförelse
mellan diagram 1 och 2 framgår att bedömningen är mer samlad i fallet Gerda.
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Diagram 2: Histogram över fördelning av handläggarnas beviljade tid till Gerda Yaxel: Antal handläggare. X-axel: Tim/vecka (Handläggarstudien 1997, n=327).409
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Beslutade insatser till makarna Anna och Einar
I fallet Anna och Einar, vars begäran mer stod för ett rop på hjälp i ett svårt läge,
var inte hjälptiden det primära, snarare handläggarnas syn på behoven och hur
makarnas situation skulle kunna tänkas lösas.410 Här kom diskussionen att handla
om plats i särskilt boende eller utökad hjälp i hemmet (tabell 29). En mindre grupp
handläggare (8 procent) skulle direkt ha beviljat Einar en permanent plats vid ett
gruppboende eller sjukhem, trots att makarna inte framfört någon begäran. De övriga handläggarna såg emellertid inte en permanent plats vid ett särskilt boende
som ett alternativ för dagen. En majoritet av handläggarna resonerade däremot om
en lösning som på sikt skulle resultera i en plats vid ett särskilt boende för Einar.
Noterbart i det första citatet är hur handläggaren uttrycker att hon ska göra en ansökan.
Einar har en svår och mycket krävande sjukdom. Det är ej rimligt att
hustrun skall orka med situationen. Kan till att börja med erbjuda en
växelvårdsplats och samtidigt göra en ansökan till ett permanent boende.411
Att Anna skall få hjälp med den personliga omvårdnaden av Einar,
för att orka och att man stöttar henne i hemmet och planerar för avlastning på gruppboende.412
I handläggarnas resonemang framgick att man uppfattade att Anna dels behövde
tid för att acceptera makarnas situation, dels måste komma till insikt och bestämma vad som var bäst för de båda. Denna uppfattning illustreras av följande citat.
Att stödja hustrun i hennes strävan att vårda maken i hemmet genom
kontinuerlig avlastning, så att Anna får vila ut och Einar får sitt omvårdnadsbehov tillgodosett. Jag kan inte tvinga på hjälpen för någon
av dem men ett försök är det värt.413

___________________________
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Tabell 29: Handläggarnas vägval inför beslutsfattandet i fallet Anna och Einar,
procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327). 414
Beslut
Plats vid särskilt boende
Plats vid särskilt boende på sikt
Enbart lösningar knutna till kvarboende
Totalt

Andel
8
57
35
100

Flertalet av de handläggare som inte såg en flyttning som ett förstahandsalternativ,
hade beviljat Einar växelvård415, antingen enbart som växelvård eller som växelvård i kombination med hjälp i hemmet. En liten grupp beslutade om andra insatser i form av dagverksamhet och/eller med utökad hjälp i hemmet.
Tabell 30: Handläggarnas beslut, procentuell fördelning (Handläggarstudien
1997, n=327).416
Beslut
Växelvård/korttidsboende
Växelvård i kombination med hjälp i hemmet
Dagverksamhet, hjälp i hemmet m m
Plats i särskilt boende som förstahandslösning
Totalt

Andel
34
46
12
8
100

Summering
Av de granskade akterna i dokumentationsstudien framgick att de hjälpinsatser
som handläggarna beviljade kan betraktas som likartade både vad gäller typ av
insats och frekvens. Den som bedömdes ha behov av städhjälp fick städning beviljat varannan vecka, medan den som behövde hjälp med hygien beviljades dusch
en gång i veckan. I slutet av 1990-talet var städning den mest frekvent beviljade
enskilda insatsen tätt följt av hjälp med hygien/dusch. Skillnaderna i besluten var
relativt små trots ett beslutsfattande som förväntas vara baserat på individuell bedömning.
Vi fann däremot en stor spridning i besluten i handläggarstudiens fallbeskrivningar i fråga om den tid som beviljades. I fallet Sven var spridningen störst, där
___________________________
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den tid som handläggarna fattade beslut om varierade från 0 till 25 timmar per
vecka. Beslut som däremot avsåg ett mer komplicerat ärende och där hjälpinsatsen
var av mer omfattande karaktär var enhetligare i detta avseende.
Genom svaren på de frågor vi ställt kring handläggarstudiens tre vinjetter framkom tydligt att handläggarna hanterade en mängd beslut, där besluten skiljer sig
från det begärda och som innebär att avslag skett oreflekterat. Exempel på detta
var när Sven begärt hjälp med matlagning och fick ett beslut om hemsänd färdiglagad mat. Ett annat exempel var när Gerdas begäran om hjälp med storstädning
och fönsterputs helt nonchalerades. Istället för att betrakta begäran om matlagning,
storstädning och fönsterputs som en ansökan hanterade många handläggare detta
som om det gällt en förfrågan genom att hänvisade det begärda till annan utförare
utan att först ha gjort en utredning och lämnat ett beslut. I praktiken innebär ett
sådant förfarande att avslag döljs. Handläggarnas handlande tyder således på att de
inte såg det begärda/ansökan som något de måste förhålla sig till och fatta beslut
om. I stället för att utgå från den hjälpsökandes begäran tycks handläggarna mer
utgå från sin egen uppfattning om vilka behov som ska tillgodose och med vilka
hjälpinsatser i sitt beslutsfattande.

144

8. Organisering och handläggningsprocessen
I kapitel fem till sju har vi redogjort för hur handläggningen av äldreomsorgens
biståndsärenden generellt sett går till genom att beskriva hur handläggarna hanterar processens formaliteter, hur behovsbedömningen sker och dokumenteras samt
hur biståndsbesluten är utformade. Förutom att vi har belyst handläggarnas agerande i förhållande till handläggningsprocessens formaliteter har vi i de tre empirikapitlen också berört behovsbedömningen och utredningarnas innehåll som kan
sägas utgöra det utrymme som handläggarna agerar inom. I två av våra studier
(handläggarstudien och dokumentationsstudien) har handläggningens organisering
utgjort en viktig bakgrundsvariabel. I detta kapitel redogör vi särskilt för de resultat som kan kopplas till handläggningens organisering och hur den påverkar handläggarnas agerande. Som vi tidigare beskrivit existerar det i huvudsak två olika sätt
som äldreomsorgens myndighetsutövning och verksamhet är organiserad efter.
Det första sättet baseras på en sammanhållen och hel äldreomsorg där integrerade
handläggare både ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet. Det andra
sättet utgår från en arbetsdelning där den traditionellt sammanhållna yrkesrollen
har delats upp i två separata roller så att myndighetsutövningen skilts från verkställigheten med specialiserade handläggare. Bakom denna organisatoriska förändring ligger såväl ekonomiskt rationalistiska som politiskt ideologiska motiv, men
också en förväntad målsättning om att utveckla handläggarnas kunskaper i handläggningen, för att bl a öka den hjälpsökandes rättssäkerhet.417
Med utgångspunkt från dessa två sätt att organisera äldreomsorgen frågar vi oss
vilka skillnader respektive likheter det finns i handläggarnas agerande som grundar sig på handläggningens organisering? Redovisningen följer i stort den indelning av resultaten som hittills gjorts och inleds således med handläggningsprocessens yttre ram och formaliteter. Därefter följer behovsbedömningen och den mer
innehållsliga delen av handläggningsprocessen med inriktning på hur de specialiserade respektive integrerade handläggarna kartlägger och bedömer den hjälpsökandes behov. Slutligen tar vi upp biståndsbesluten och dess innehåll. För att få
svar på frågan om organiseringens påverkan har vi använt oss av handläggarstudien418 och dokumentationsstudien419 i vilka organisering utgjorde ett av urvalskriterierna. Handläggarstudien omfattade 327 handläggare från 27 kommuner, varav
165 var specialiserade och 162 var integrerade handläggare. I denna studie är det
främst beskrivningarna av fallen Sven, Gerda samt makarna Anna och Einar, den
bedömning och det ställningstagande som där gjordes som vi hänvisar till. I dokumentationsstudien granskades 1 190 beslutsdokument. Av dessa hade 604 akter
upprättats av integrerade handläggare och 586 av specialiserade. Eftersom Sundsvallsstudien och samtalen med fokusgrupperna representerade ett särskilt urval av
___________________________
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kommuner ingår dessa inte i granskningen av organiseringens påverkan på handlandet.
I handläggarstudien fick handläggarna uppskatta hur mycket tid de avsatte för
handläggningen av ett ärende. Resultatet visade på en skillnad mellan specialiserade och integrerade handläggare. De integrerade uppskattade den genomsnittliga
tidsåtgången till 4,2 timmar jämfört med de specialiserades 3,8 timmar per ärende.
I tabellen nedan framgår spridningen av den uppskattade tiden. Tyngdpunkten
bland de integrerade handläggarna ligger inom den högsta nivån 4,5 och däröver,
medan tyngdpunkten för de specialiserade återfinns i de två lägsta nivåerna. Detta
skulle möjligtvis kunna tolkas som om att specialiseringen bidragit till större vana
och erfarenhet av handläggningsfrågor, vilket då skulle innebära att man behöver
kortare tid för bedömning av behov och för att fatta beslut om bistånd. De specialiserade handläggarna ansåg även själva att de har utvecklat sitt arbete och blivit
mer professionella. De menade att hade utvecklats som en följd av arbetsdelningen.
Tabell 31: Sammanställning av handläggarns uppskattade tid för handläggning av
ett ärende, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).
420

Handläggningstid

Specialiserade
<3,25 timmar
37
3,50 – 4,25 timmar
35
>4,50 timmar
29
Totalt
101

Integrerade

Samtliga

23
35
42
100

30
35
36
101

Anm: Skillnaden är signifikant enligt p-värde <0,05

Handläggningsprocessens formaliteter och organisering
Som framgått av tidigare kapitel har vi kunnat konstatera stora brister i hanteringen av den formella handläggningsprocessen. Detta gäller oavsett om handläggarna
är specialiserade eller integrerade, även om det finns vissa skillnader som kan härröras till organisering. En skillnad är att de specialiserade handläggarna i något
högre grad hade dokumenterat den hjälpsökandes ansökan (tabell 32).

___________________________
420

Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).

146

Tabell 32: Sammanställning av i vilken grad ansökningar framgår i beslutsdokumenten, procentuell fördelning (Dokumentationsstudien 2000, n=1 190).421
Ansökan
Framgår
Saknas

Specialiserade
73
27
Totalt
100

Integrerade
67
33
100

Samtliga
70
30
100

Anm: Skillnaden är signifikant enligt p-värde <0,05

I handläggarstudien kunde vi notera en tydligare differens mellan de båda handläggarkategoriernas agerande. Som vi tidigare har nämnt så avvisades vissa ansökningar om praktiska hjälpinsatser. Vi konstaterade att vad de hjälpsökande ansökte om påverkade om ansökan skulle beaktas, t ex var möjligheten mindre att få
en ansökan om storstädning eller fönsterputs prövad i jämförelse med om det sökta motsvarade mer personligt inriktade hjälpinsatser. En majoritet av handläggarna
svarade att de brukade avvisa en ansökan om exempelvis storstädning, för att istället hänvisa den hjälpsökande till alternativa utövare utan prövning och utan ett
formellt beslut. Detta handlande var särskilt utbrett bland de specialiserade handläggarna, av vilka 84 procent uppgav att de avvisade ansökan om viss praktisk
hjälp i jämförelse med 72 procent av de integrerade.
Tabell 33: Handläggarnas sätt att hantera ansökan fördelat efter organisering, procentuell fördelning (handläggarstudien 1997, n=327).422

Handlägger alltid enl SoL oavsett begäran
Avvisar ansökan om viss praktisk hjälp utan biståndsprövning
Totalt

Specialiserade Integrerade
16
28

Samtliga
22

84

72

78

100

100

100

Anm: Skillnaden är signifikant enligt p-värde <0,05

Å ena sidan var de specialiserade något bättre på att dokumentera den hjälpsökandes ansökan, å andra sidan avvisade de specialiserade handläggarna begäran om
vissa hjälpinsatser i högre grad än de integrerade. Detta resultat, som ser ut att
peka åt två håll, behöver emellertid inte vara motsägelsefullt. En förklaring till
detta kan vara att den dokumenterade ansökan, så som den framgick av akterna i
dokumentationsstudien, inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den ursprungliga begäran. Resultatet i handläggarstudien där en majoritet av de specialiserade handläggarna avvisade begäran om storstädning eller andra praktiska sysslor utan att göra en prövning enligt socialtjänstlagen, kan ses som ett tecken på att
___________________________
421
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långt ifrån alla ansökningar blir dokumenterade. Resultatet förstärker bilden av att
dokumentationen inte speglar den faktiska handläggningsprocessen, utan är en
tillrättalagd efterhandskonstruktion som de specialiserade hanterar skickligare.
Beträffande utredningsformaliteterna och handläggarnas hantering av de hjälpsökandes rätt till insyn, förekom ingen skillnad mellan specialiserade och integrerade handläggare. I granskningen av utredningarna i dokumentationsstudien var
det snarare så att likheten mellan handläggarna var mer påtaglig än skillnaden,
något som bör betänkas med hänvisning till de förväntningar som förespeglade
flera kommuner inför delningen av yrkesrollen. Dokumentationen om vem eller
vilka som lämnat uppgifter i utredningen som utgör grunden för samtycke och
kommunicering, var lika osynlig oavsett om dokumentationen gjorts av en specialiserad eller en integrerad handläggare. Detsamma gällde för dokumentationen av
den hjälpsökandes samtycke som endast återfanns i två procent av akterna. När det
gäller uppgifter i akterna kring kommuniceringen fann vi emellertid en skillnad.
Alla de dokument som innehöll uppgifter om kommunicering återfanns i en och
samma kommun, där man använde sig av en utredningsmall med en särskild rubrik för kommunicering, vilket vi omnämnt tidigare. Mycket talar för att det var
utredningsmallen som påverkade handläggarnas dokumentation av uppgiften snarare än handläggningens organisering.
Inte heller handläggarnas dokumentation av biståndsbeslutet påverkades av organiseringen i någon större utsträckning. Vi fann visserligen en liten skillnad, som
antyder att de specialiserade var något tydligare i dokumentationen av vilken hjälp
som beviljats och hur ofta denna hjälp skulle utföras. När det gäller beslutsdokumentens läsbarhet och tydlighet kunde vi notera att det i stort sett förhöll sig lika
mellan de båda handläggarkategorierna beträffande andelen ej acceptabla dokument. Det som skilde var andelen beslutsdokument som vi bedömde som mycket
bra, där 22 procent av de specialiserade stod för dessa dokument, medan andelen
integrerade stod för motsvarande 9 procent.
Att de specialiserade handläggarna var något skickligare att dokumentera framgick av den slutliga och sammanfattande granskningen av hur många av dokumentationsstudiens beslutsdokument som uppfyllde kraven på ett biståndsbeslut.
Av de totalt 418 beslutsdokument som motsvarade dessa kriterier var 242 upprättade av specialiserade handläggare medan 176 av integrerade handläggare.

Summering
De specialiserade handläggarna kan sägas hantera de formella momenten i handläggningen något bättre i jämförelse med de integrerade handläggarna, åtminstone
avseende dokumentationen av densamma. Trots denna skillnad är ändå likheten
mellan handläggarnas agerande mer påtaglig än olikheterna.
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Behovsbedömning och organisering
Beträffande den innehållsliga delen i handläggningsprocessen och själva behovsbedömningen har vi i ett tidigare kapitel belyst hur handläggarna arbetar när de
bedömer behoven och vilket bedömningsstöd de använder. När det gäller de stöd
och hjälpmedel som handläggarna använder sig av för att ta reda på behoven förelåg ingen skillnad mellan specialiserade och integrerade handläggare. Hjälpmedel
vid behovsbedömningen i form av intervjumallar och skalor var lika ovanligt förekommande oavsett organisering. De flesta handläggare använde sig uteslutande
av samtal och observation som metod för att ta reda på behoven. Vanligtvis utspelar sig behovsbedömningarna i den hjälpsökandes bostad och på en sjukvårdsavdelning på ett akutsjukhus, något som i vårt material inte påverkas om handläggarna är specialiserade eller integrerade.
Däremot föreligger en viss skillnad ifråga om vem handläggarna rådgjorde med
inför svåra bedömningar och vem de valde att ta med på hembesöken. Specialiserade rådgjorde i högre grad med kollegor, medan det var betydligt vanligare att
integrerade handläggare hade med sig hemtjänstpersonal vid hembesöken. 59 procent av de integrerade handläggare uppgav att hemtjänstpersonal var med i jämförelse med endast 21 procent av de specialiserade.
Tabell 34: Personalkategorier som handläggarna rådgör med vid svårare bedömningar och vilka personer som är med vid hembesöken, procentuell fördelning
(Handläggarstudien 1997, n=327). 423
Rådgör med vid svårare bedömningar
Kollega (*)
Överordnad
Med vid hembesök
Vårdpersonal (*)
Distriktssköterska
Rehabpersonal
Läkare
Kollega

Specialiserade Integrerade

Samtliga

73
24

59
28

66
26

21
35
21
3
2

59
32
23
4
3

40
34
22
4
3

*) Anm. Skillnaden är signifikant enligt p-värde <0,05. I övrigt föreligger ingen signifikant
skillnad.

Dokumentationen av utredningen påverkades inte nämnvärt av organiseringen.
Vid kartläggningsmomentet i utredningen framgår att uppgifter om den sökandes
hälsa/ohälsa, bostad och i viss mån även familj och nätverk var dokumenterade i
relativt hög grad oavsett organisering. Dokumenterade uppgifter om den hjälpsö___________________________
423
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kandes intressen, vanor och livsstil var däremot inte lika förekommande. I diagrammet nedan framgår hur de båda handläggarkategoriernas dokumentation i
stort sett följs åt. Det som skiljer är dokumentationen av den hjälpsökandes levnadsförhållanden där de specialiserade noterade dessa uppgifter i något högre
grad.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Specialiserade
Integrerade

1

2

3

4

5

6

7

Diagram 3: Handläggarnas dokumentation av behovsbedömningens kartläggning,
procentuellt fördelat (dokumentationsstudien 2000).424
1 = Ohälsa/hälsa, 2 = Bostad, 3 = Familjs/nätverk, 4 = Intressen/vanor/livsstil, 5 = Levnadsförhållanden, 6 = Egna resurser, 7 = Omgivningens resurser.

Likheter förekom även i utredningens andra moment som rör handläggarnas ställningstagande till behoven. Det var med andra ord lika ovanligt att utredningen
innehöll en dokumentation kring den hjälpsökandes möjlighet att få behoven tillgodosedda på annat sätt eller det sökta biståndet i relation till skälig levnadsnivå,
oavsett om handläggaren var specialiserad eller integrerad.
Av handläggarstudiens vinjetter (Sven, Gerda samt Anna och Einar) framgick
att handläggarna generellt sett hade uppenbara svårigheter att beskriva de hjälpsökandes behov. När handläggarna på en direkt fråga skulle beskriva behoven redogjorde en majoritet av handläggarna i stället för vilka insatser de hade för avsikt att
bevilja i termer av frekvensangiven hemtjänstinsats. Detta fenomen inträffade
oavsett om handläggarna var specialiserade eller integrerade.
När det gällde fallbeskrivningarna så fann vi inget samband mellan handläggarnas organisering och deras uppfattning om Svens behov. Handläggarna var
rörande överens om att Sven hade mer omfattande behov än vad han själv gav
uttryck för. Organisering påverkade däremot vid bedömningen av Gerdas behov.
De specialiserades bedömning av behoven överensstämde i högre grad med Gerdas egen begäran om hjälp genom att handläggarna konstaterade att det fanns behov, men att dessa behov inte ovillkorligen skulle tillgodoses i form av bistånd. De
integrerade ansåg däremot i större utsträckning att Gerdas behov var mindre eller
___________________________
424
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att hon hade andra behov än vad hon själv gav uttryck för. I fallet med makarna
Anna och Einar var handläggarnas syn på makarnas behov i stort sett enhetlig.
Tabell 35: Handläggarnas bedömning av Svens respektive Gerdas behov grupperade utifrån den ursprungliga begäran, procentuell fördelning (Handläggarstudien
1997, n=327).425
SVEN
Bedömda behov
Specialiserade Integrerade Samtliga
Enligt begäran = mat och städ5
3
4
ning
Enligt begäran + inköp och hygi30
27
29
enhjälp
Enligt begäran + sociala kontak8
7
7
ter/aktivering
Enligt begäran + hygien, inköp
47
49
48
och sociala kontakter/aktivering
Mindre än det begärda och annat
10
12
11
GERDA
Bedömda behov( *)
Specialiserade Integrerade Samtliga
Enligt begäran = inköp, städning,
11
5
8
mat, hygien samt storstädning och
fönsterputs.
Enligt begäran + sociala kontak16
11
13
ter och behov av trygghet
Mindre än begäran + ett socialt
43
54
48
kontaktbehov + andra behov av
praktisk natur
Mindre än begäran
30
28
29
*) Anm: Skillnaden är signifikant för handläggarnas olika bedömningar av Gerdas behov enligt p-värde <0,05. Däremot föreligger ingen signifikant skillnad i fråga om bedömningen av
Svens behov.

Summering
Vid en jämförelse mellan de båda handläggarkategorierna fann vi stora likheter
när de gäller på vilket sätt de gått tillväga för att bedöma behoven, även om det
skilde något i fråga om vem de rådgjorde med och vem eller vilka de ofta tar med
vid hembesöken hos de hjälpsökande. Dokumentationen visade sig vara homogen
och trots viss skillnad är likheterna det mest framträdande. Den skillnad vi kunnat
notera framträdde i de bedömningar som handläggarna gjorde i fallet Gerda. De
___________________________
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specialiserades bedömning av behoven stämde i högre grad överens med Gerdas
egna önskemål. Däremot är det värt att notera att de specialiserade handläggarna
ansåg sig ha utvecklat sitt arbete och blivit mer professionella i högre grad än de
integrerade, trots att vi inte kunnat se några märkbara förändringar i det moment
som rör utredningarna

Biståndsbesluten
De hjälpinsatser som handläggarna generellt sett beviljade, vad som karaktäriserade biståndsbesluten och hur besluten var relaterade till den sökta hjälpen redovisades i kapitel sju. När det gäller beslutens innehåll och vilken form av hjälpinsatser
som beviljats, kunde vi konstatera att besluten var tämligen likartade både i fråga
om insatsernas art och hur ofta hjälpen skulle beviljas. De hjälpinsatser som vi
identifierade i dokumentationsstudien såg ut att hålla sig inom vissa givna ramar
med få variationer och liten differentiering. Vi har inte heller sett någon skillnad i
vilken typ av hjälp som beviljats beroende på handläggarnas organisering. Däremot har vi kunnat se en skillnad mellan de specialiserade och integrerade handläggarna i hur mycket hjälp som de beviljade uttryckt i timmar per vecka. Det vi i
huvudsak redovisar i detta avsnitt är hur handläggarna och handläggningens organisering påverkade biståndsbesluten via fallen Sven, Gerda samt makarna Anna
och Einar som handläggarna fick ta ställning till i handläggarstudien.

Beslutet, den begärda hjälpen och organisering
När det gäller handläggarnas ställningstagande och beslutsfattande i fallbeskrivningarna fann vi en viss skillnad, som bl a kunde förklaras av organiseringen.
Skillnaden blev påfallande i fallet Sven och i fråga om handläggarnas beslut i relation till Svens begäran om hjälp. Skillnaden låg i hur handläggarna förhållit sig till
den hjälp Sven önskade sig. Få handläggare hade fattat beslut som helt överensstämde med Svens begäran (tabell 38, beslut 1). 75 procent av de specialiserade
och 89 procent av de integrerade beviljade Sven mera hjälp och/eller annan hjälp
än vad han själv önskat hjälp med. Det förekom också en grupp handläggare, till
övervägande delen specialiserade, som till synes förhållit sig till det begärda, men
som omvandlat den begärda matlagningen till hjälpinsatsen hemsänd färdiglagad
mat (tabell 38, beslut 2). I fallet Gerda var skillnaden mellan de specialiserade och
integrerade inte signifikant. Oavsett organisering var handläggarna överens om att
inte bevilja Gerda vad hon hade ansökt om. Hur organiseringen påverkade besluten i fallen Sven och Gerda framgår av följande tabell.
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Tabell 36: Sammanställning av handläggarnas beslut om insatser i relation till
Svens respektive Gerdas begäran, procentuell fördelning (Handläggarstudien
1997, n=327).426
Svens ansökan om
hjälp
Matlagning varje dag
samt städning någon
gång ibland

Gerdas ansökan om
hjälp
Inköp, städning, matdistribution som tidigare.
Matlagning i hemmet
vardagar, dammtorkning, dusch minst 2
ggr/vecka. En rejäl
uppstädning och
fönsterputs 1 – 2
ggr/år

Beviljade insatser *

Speciali- Integre- Samtliserade
rade
ga
1. Enligt begäran
10
4
7
2. Enligt begäran fast
16
7
12
i annan form
3. Enligt begäran +
13
28
21
hjälp med inköp, hygien och tvätt samt
aktiverande insatser
4. Enligt begäran fast
41
42
41
i annan form + hjälp
med inköp, hjälp med
hygien och tvätt aktiverande insatser
5. Helt andra insatser
21
19
20
Beviljade insatser
Speciali- Integre- Samtliserade
rade
ga
1. Enligt begäran
0
1
1
2. Mindre än det be25
34
29
gärda + i vissa fall
trygghetslarm
3. Hemsänd (färdig46
36
41
lagad) mat istället för
matlagning i övrigt
som beslut II (delvist
avslag)
4. Ej matlagning,
28
29
28
stor-städning och
fönsterputs i övrigt
som begäran, plus
andra insatser ex larm
och aktivering

*) Anm: Skillnaden som rör de beslutade insatserna är signifikant enligt p-värde <0,05 i fallet
Sven. Däremot föreligger ingen signifikant skillnad i fallet Gerda.

___________________________
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Avslag och organisering
Något som också skilde handläggarna åt till viss del var hur de hanterade det som
man inte beviljade, d v s det som avslogs i ansökan/begäran. En majoritet av handläggarna hade fattat ett beslut som innebar avslag på begäran i fallet Sven (tabell
39). De skillnader vi fann som rörde handläggarnas förhållande till sina beslut i
fallet Sven, var emellertid inte signifikanta. Även om det förekom skillnader mellan handläggarkategorierna så var handläggarna i stort överens. En majoritet av
såväl specialiserade som integrerade handläggare hade fattat ett beslut som delvis
innebar ett avslag på det begärda. Vare sig kommentarer eller motiveringar antydde detta implicita avslag. Istället tycks dessa handläggare agerat omedvetna om att
de fattat ett beslut, som i realiteten skulle leda till i ett helt eller delvis avslag.
Svens önskan om att någon skulle komma hem till honom och laga mat har resulterat i ett beslut om hemsänd färdiglagad mat, utan någon motivering.
Det förelåg däremot en signifikant skillnad mellan handläggarnas beslut i fallet
Gerda (tabell 37). Handläggarna var i och för sig eniga om vad de inte hade tänkt
bevilja, vilket innebar att så gott som alla handläggare hade fattat ett beslut som
inte motsvarade Gerdas ansökan, beslut som i de flesta fall saknade ett motiverat
avslag. Skillnaden mellan handläggarna var att de specialiserade i högre grad hade
motiverat sitt avslag. I 40 procent av de integrerades beslut saknades över huvud
taget ett avslag mot 23 procent av de specialiserade handläggarna. Dessa handläggare hade inte kommenterat att det existerade en skillnad mellan ansökan och beslutet av enkätsvaren att döma. Bland de få handläggare som trots allt klart och
tydligt motiverat sina beslut och som kommenterat att beslutet innebar någon form
av avslag, återfanns en större andel specialiserade handläggare. Omkring hälften
av handläggarna hade visserligen kommenterat att de inte helt beviljat den sökta
hjälpen, men hade inte motiverat sitt ställningstagande tillräckligt. Den vanligaste
motiveringen var en hänvisning till att den sökta hjälpen inte utfördes i kommunen.
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Tabell 37: Hur handläggarna förhåller sig till Svens respektive Gerdas ansökan/begäran i beslutet, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997,
n=327).427
SVEN
Specialiserade Integrerade Samtliga
Beslut helt enligt ansökan (avslag
22
34
28
behövs ej)
Tydligt motiverat avslag
4
2
3
Ofullständigt motiverat avslag
5
4
4
Avslag saknas
69
61
65
GERDA( *)
Specialiserade Integrerade Samtliga
Beslut helt enligt ansökan (avslag
0
1
1
behövs ej)
Tydligt motiverat avslag
21
9
15
Ofullständigt motiverat avslag
56
50
53
Avslag saknas
23
40
32
*Anm: Skillnaden är signifikant i fallet Gerda enligt p-värde <0,05. Däremot föreligger ingen
signifikant skillnad i fallet Sven.

Beviljad tid och organisering
I kapitel sju redogjorde vi för de hjälptimmar som handläggarna generellt sett beviljade Sven och Gerda per vecka. För att belysa skillnader eller likheter mellan
specialiserade och integrerade handläggares428 beslut har den beviljade tiden delats
upp på de två handläggarkategorierna i diagram 4 och 6. Som vi tidigare berört
beviljades Sven i genomsnitt 6,2 timmar i veckan. Genomsnittligt beviljade de
specialiserade handläggarna Sven 5,2 timmar hjälp per vecka i jämförelse med de
integrerade som beviljade honom 7,2 timmar. I diagram 5 framgår att de specialiserades beslut ligger inom ramen för de lägre tidsintervallen, medan de integrerade
återfinns inom de högre intervallen. Det bör noteras att 70 procent av de specialiserade ligger under medelvärdet för samtliga handläggare.

___________________________
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delats upp på specialiserade respektive integrerade för att kunna jämföra organiseringens betydelse.
428
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0-2,5 tim/v

22
20

2,75-3,75 tim/v

18
16

4,0-4,75 tim/v

14

5,0-6,0 tim/v

12

6,25-7,75 tim/v

10
8
6

8,0-10.0tim/v
Specialiserad

Integrerad

10,25-25,5 tim/v

Diagram 4: Svens beviljade tid, procentuellt fördelade intervaller. Y-axel : Andel handläggare. Xaxel: Organisering (Handläggarstudien 1997, n=313)429.

Som också nämnts beviljades Gerda generellt sett något mindre än Sven, d v s 6,1
timmar per vecka. Skillnaden i den tid som de två handläggarkategorierna beviljade Gerda var inte lika stor som i fallet Sven. Även i fallet Gerda var de specialiserade mera restriktivare som genomsnittligt beviljade henne 5,7 timmar hjälp per
vecka, medan de integrerade handläggarna beviljade Gerda 6,6 timmar. I diagram 5 framgår att den största gruppen bland de specialiserade beviljade Gerda tid
i intervallet 0 - 3,75 timmar per vecka, medan den största gruppen integrerade beviljat i tidsintervallet 9,25 - 20 timmar. I detta fall kan man också se att spridningen i besluten var något mindre och att besluten var mer jämt fördelade mellan de
olika tidsintervallerna i jämförelse med fallet Sven. De specialiserade handläggarena var överlag enhetligare i sina beslut, vilket gäller både i fallet Sven och i
fallet Gerda.

___________________________
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framgår i kapitel 4.
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30
0-3,75 tim/v
4-4,5 tim/v

20

4,75-5,5 tim/v
5,75-6 tim/v

10

6,25-7 tim/v
7,25-9 tim/v
0

Specialiserad

Integrerad

9,25-20 tim/v

Diagram 5: Gerdas beviljade, procentuellt fördelade intervaller. Y-axel: Andel handläggare. Xaxel: Organisering (Handläggarstudien 1997, n=313).430

Andra faktorer som förklarar skillnaden
För att få kunskap om vad som påverkade den beviljade hjälptiden som i fallen
Sven och Gerda prövade vi även andra faktorer i en regressionsanalys för respektive fall. I bilaga 5 återfinns de två regressionsanalyserna och de testade oberoende
variablerna. Förutom sättet att organisera handläggningen fann vi att kommuntyp
påverkade den tid som Sven beviljades. I en förortskommun skulle tiden öka med
drygt 50 procent i jämförelse med om Sven bott i en medelstor stad. Handläggarna
i en av förorterna arbetade efter enligt den traditionellt sammanhållna yrkesrollen,
d v s integrerat och var många till antalet. Dessa handläggare hade beviljat Sven
9,32 timmar per vecka, vilket sannolikt bidrar till att kommuntyp har fått en sådan
genomslagskraft/påverkan. I tabell 38 kan man se hur de olika oberoende variablerna påverkade den beslutade tiden.
Organisering, handläggarens ålder, förekomst av riktlinjer samt förmåga att beskriva behov var de faktorer som påverkade den beviljade tiden i fallet Gerda.
Specialiserade handläggare var som nämnts tidigare mer restriktiva än sina integrerade kollegor. Förekomst av riktlinjer för personlig omvårdnad minskade också
beviljad tid i detta fall. Var däremot handläggaren 50 år och äldre påverkades tiden
i positiv riktning och Gerda kunde då räkna med att få upp till 17 procent mer
hjälptid mätt i timmar. Den faktor, som bidrog till flest hjälptimmar för Gerdas
del, var handläggarens förmåga att beskriva den hjälpsökande behov. Med det
avses att de handläggare, som kunde formulera Gerdas behov i termer av behov
och inte i form av hemtjänstinsatser, beviljade mer hjälptid än övriga.

___________________________
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Tabell 38: Faktorer som påverkar Svens respektive Gerdas tid baserat på utdrag ur
regressionsanalyserna i Bilaga 5 Tabell H och I (Handläggarstudien 1997,
n=313).431
SVEN
Oberoende variabler
Organisation/specialiserade
Kommuntyp/förortskommun
GERDA
Oberoende variabler
Organisation/specialiserade
Riktlinjer för personlig omvårdnad
Ålderskategori 2: 50 år och äldre
Behov/beskriver behoven

Effekt*
- 32%
+ 52%
Effekt*
- 18%
- 16%
+ 17%
+ 30%

*Effekten (ökning eller minskning av tid uttryckt i procent) är enbart uträknad för beroende
variabler med ett p-värde <0,05

Besluten och organiseringsfaktorn i fallet Anna och Einar
I fallet makarna Anna och Einar uttrycktes inte någon tydlig begäran om vilka
hjälpinsatser de önskade. Istället var det hemtjänstpersonalen som slagit larm om
att Anna inte längre orkade med att sköta sin demenssjuke make. Annas ambivalenta situation beskrevs som att hon kände sig tveksam till om hon skulle klara av
att vårda maken samtidigt som hon kände ett ansvar för att hjälpa Einar, så att han
kunde fortsätta att bo kvar i det gemensamma hemmet. I fallet med makarna Anna
och Einar beslutade handläggarna inte främst om ett visst antal hemtjänsttimmar
per vecka, utan deras beslut berörde i huvudsak olika former av lösningar som
gick ut på att avlösa och stötta Anna samt särskilt boende för Einar.
Resultatet visar att handläggarna i stort sett förde ett likartat resonemang oavsett
organisering, där ett särskilt boende på sikt sågs som den bästa lösningen på makarnas behov. Det som skilde handläggarna åt var att de specialiserade handläggarna försökte finna lösningar inom ramen för det egna boendet i högre grad, medan de integrerade i huvudsak såg särskilt boende som en lösning antingen direkt
eller på sikt.

___________________________
431

Lindelöf & Rönnbäck 1997 (Socialstyrelsen 1997c).

158

Tabell 39: Handläggarnas utgångspunkt för beslutsfattandet i fallet Anna och Einar, procentuell fördelning (Handläggarstudien 1997, n=327).432
Beslut *
Plats vid särskilt boende
Plats vid särskilt boende på sikt
Enbart lösningar knutna till
kvarboende

Specialiserade
6
54
40

Integrerade Samtliga
11
8
60
57
29
35

*) Anm: Skillnaden är signifikant enligt p-värde <0,05.

Summering
Det finns en viss skillnad i de biståndsbeslut som handläggarna beviljade i handläggarstudiens vinjetter som kan förklaras av hur de är organiserade. De specialiserade handläggarna var överlag restriktivare och dessutom enhetligare än sina
integrerade kollegor. Även om det fanns skillnader så framkom att båda kategorierna förbisåg att motivera eller kommentera sina beslut trots att besluten inte överensstämde med den hjälpsökandes begäran.

Sammanfattning av organiseringens betydelse
För att belysa de likheter och skillnader som vi funnit mellan de båda handläggarkategorierna som hör samman med handläggningens organisering har vi ställt
samman en tabell.
Tablå 4: Sammanställning av skillnader och likheter mellan handläggarkategorierna.
Specialiserade och integrerade handläggares
agerande
Handläggningsformalia
Ansökan Av aktgranskningen framgick att de specialiserade dokumenterar ansökan i något högre grad. Dokumenterad ansökan saknas i 1/3 av de integrerades beslutsdokument att jämföra med något mer
än ¼ för specialiserade. De specialiserade uppgav
däremot att de i högre grad än de integrerade
handläggarna avvisar ansökningar om viss praktisk hjälp, utan att någon utredning överhuvudtaget startar.
___________________________
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Utredning Likheten är påtaglig där båda brister i fråga om
hanteringen av samtycke och kommunicering.
Beslut Viss skillnad eftersom de specialiserade tydligare
dokumenterade vilken hjälp som beviljats och hur
ofta hjälpen skulle utföras.
Beslutsdokument Ingen skillnad i fråga om dokument som inte var
acceptabelt tydliga och läsbara. De specialiserade
stod däremot för en större andel mycket tydliga
och läsbara dokument.
Behovsbedömning
Rådgör Specialiserade rådgjorde i större utsträckning med
kollegor. Ingen skillnad förelåg när det gäller att
ta råd från överordnad.
Hembesök Integrerade hade i betydligt högre utsträckning
med vårdpersonal. I övrigt förelåg ingen skillnad.
Dokumentation av kart- Lika eftersom båda handläggarkategorier kartlägläggning och bedömning ger hälsoaspekter, bostad och anhöriga medan
intressen, vanor och livsstil lyser med sin frånvaro. Det är lika ovanligt att det framgår om behoven kan tillgodoses på annat sätt samt om behoven ryms inom ramen för skälig levnadsnivå för
båda handläggarkategorierna.
Bedömning i förhållande Lika eftersom båda handläggarkategorierna hade
till det begärda svårigheter med att beskriva hjälpbehovet, som
istället angav tänkta insatser. I fallet Sven var
båda kategorierna överens om att han hade ett
större behov än vad han själv ansökt om. Beträffande Gerda utgjorde organiseringsfaktorn en signifikant skillnad där de specialiserades bedömning
i högre grad överensstämde med den begärda
hjälpen, medan de integrerade ansåg att Gerdas
behov var mindre än det sökta.
Beslut
Beslut i relation till det Båda handläggarkategorierna beviljade Sven mer
160

begärda än vad han önskat hjälp med, i synnerhet de integrerade. Båda handläggarkategorierna hade emellertid beviljat honom hjälp i annan form, varav de
specialiserade i något högre grad. I fallet Gerda
förelåg ingen signifikant skillnad. Lika många
specialiserade som integrerade hade beviljat henne mindre än det begärda. Båda kategorier hade
omvandlat det sökta, varav de specialiserade i
större utsträckning.
Avslag Avslag saknades i stor utsträckning i fallet Sven
för båda handläggarkategorierna och de skillnader
vi fann var inte signifikanta. Däremot var skillnaden signifikant i fallet Gerda där de specialiserade
i högre grad motiverat avslagen om ej fullständigt.
Avslag saknades i större utsträckning i fallet Gerda vad beträffar de integrerade handläggarna.
Beviljad tid Stor skillnad förelåg i fallet Sven, där hjälptiden
minskade med 32 procent om ärendet handläggs
av en specialiserad handläggare. Även i fallet
Gerda minskade den beviljade tiden beroende på
organiseringsfaktorn, men inte i samma grad.
Av ovanstående tabell framgår visserligen att de specialiserade uppvisade en dokumentation som i något högre grad ser ut att uppfylla de krav som ställs. Trots
detta och även om det existerar andra skillnader överensstämmer de båda handläggarkategoriernas beteende i stor utsträckning. När hjälpinsatserna blev mer omfattande och komplexa ökade enigheten mellan handläggarkategorierna. I vår beskrivning av fallen utgick vi ifrån att Sven hade det minsta hjälpbehovet, Gerda ett
något större behov samt att makarna Anna och Einar hade det största hjälpbehovet. Oenigheten bland handläggarna var som framgått störst i fallet Sven, medan
enigheten var störst i fallet med Anna och Einar. Även organiseringsfaktorn påverkade mest i fallet Sven.
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9. Den faktiska handläggningsprocessen
I de fyra föregående kapitlen har vi redovisat på vilket sätt äldreomsorgens handläggare agerar vid fördelningen av det individuella biståndet via handläggningsprocessens olika delmoment. Vår avsikt med detta avslutande kapitel är att beskriva och analysera hur behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen hanteras i relation till lagstiftningen samt att identifiera och analysera faktorer
som påverkar och styr handläggarnas agerande. Mer preciserat kan man säga att vi
här presenterar en sammanhållen analys av den process som i praktiken sker mellan ansökan och beslut om hjälp. Vi ger med stöd av denna empiriskt grundade
analys en beskrivning av handläggningsprocessens karaktäristik. Det faktiska
handlandet som avtäcks i denna analys ställs sedan i en jämförande analys mot det
handlande som föreskrivs i socialtjänstlagens behovsstyrda beslutsmodell och de
processuella regler som omgärdar handläggningen. Genom jämförelsen har vi
identifierat både de regler och normer som accepteras och efterlevs i handläggningsprocessen och de regler som inte följs och som därmed kan betraktas som
obsoleta. Utgångspunkten för detta resonemang är Lundquists teorier om formella
regler och beteendemönster samt relationen mellan dessa i skapandet av institutioner.433 Avhandlingens syfte är till största delen av deskriptiv karaktär, vilket medför att detta avslutande kapitel också fått en deskriptiv betoning. Emellertid avslutar vi avhandlingen med en diskussion kring ett antal faktorer som vi menar påverkar handläggarnas handlande och det faktiska handlingsutrymmet.
Inledningsvis sammanfattar vi resultaten i ett antal centrala punkter uppdelade
efter
handläggningsprocessens
olika
delmoment:
ansökan,
utredning/behovsbedömning och biståndsbeslut. Sammanfattningen redovisas i presens
även om resultaten baseras på empiri från mitten av 1990-talet t o m 2000, eftersom mycket av vad vi funnit inte ser ut att vara av tillfällig karaktär, snarare är det
ett handlande som är djupt rotat och som fortfarande ser ut att pågå.434
Ansökan:
• Den hjälpsökandes begäran tas inte alltid emot, ej heller dokumenteras det
begärda alltid som en ansökan.
• Begäran anpassas och omformuleras för att matcha det kommunala utbudet och de lokala riktlinjerna.
• De specialiserade biståndshandläggarna dokumenterar och hanterar begäran som en ansökan i något högre grad än de integrerade.
Utredning/behovsbedömning:
• Samtal och observation är de metoder som biståndshandläggarna använder
för att ta reda på behoven.
___________________________
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• Sjukhuset utgör tillsammans med den hjälpsökandes bostad handläggningsprocessens centrala arenor.
• Flera aktörer är inblandade i handläggningsprocessen såväl vid anmälan av
hjälpbehovet som i utredningen, något som emellertid inte framgår av dokumentationen.
• Behovsbedömningen framställdes i mitten av 1990-talet som en ständigt
pågående relationell process. Fem år senare beskrivs samma process som
akutinriktad där besluten forceras fram.
• Handläggarna beskriver de hjälpsökandes behov i termer av färdiga lösningar eller insatser.
• De dokumenterade utredningarna är kortfattade och följer ett visst standardmönster där uppgifter om medicinska diagnoser alltid ingår, till viss
del även uppgifter om familjesituationen samt uppgifter om bostaden.
Däremot saknas uppgifter om den sökandes intressen, vanor och livssituation i övrigt.
• Dokumentationen är mycket bristfällig kring prövningen om rätten till bistånd och bedömningen av skälig levnadsnivå.
• Dokumenterat samtycke till kontakter med andra utanför myndigheten förekommer sällan. Likaså är det ovanligt att utredningarna kommuniceras.
Biståndsbeslut:
• De beviljade biståndsinsatserna är både likartade och olikartade. Likheten i
besluten yttrar sig i att den hjälp som beviljas utgörs av ett relativt begränsat antal insatser som också är förutsägbara. Olikheten i besluten återfinns
inom ramen för dessa begränsade insatser.
• De specialiserade handläggarnas beslut är mer restriktiva och mer enhetliga än de integrerade handläggarnas beslut.
• Skillnaden mellan de specialiserade och de integrerade handläggarnas beslut minskar när hjälpbehovet ställer krav på mer omfattande insatser.
• Beslutsformuleringarna ger inte alltid information om vad som beviljats
eller hur ofta hjälpen ska ges.
• Det är ytterst ovanligt med formella avslag, även om handläggarna fattat
beslut som avviker från begäran.

Den faktiska handläggningsprocessen – ett handlingsmönster
För att beskriva handläggningsprocessen redogör vi här för hur biståndshandläggarna generellt sett agerar i den ordning som handlandet faktiskt sker. Ursprungligen var avsikten att jämföra det faktiska handlandet punkt för punkt mot det som
är föreskrivet. Eftersom handläggarnas agerande visade sig ha få likheter med det
föreskrivna har denna stegvisa jämförelse inte gått att genomföra. Olikheterna
gäller såväl handlandets strukturella ordning som dess innehåll. En exakt och
punktvis jämförelse skulle dessutom försvåra beskrivningen av det faktiska skeen163

det. Avsnittet avslutas med en modell som åskådliggör den faktiska handläggningsprocessen.
I kapitel tre redogjorde vi för den handläggningsprocess som är föreskriven enligt lagstiftningen, där ärendegången framställs som en rationell beslutsprocess
med tydliga separata moment och där varje moment avslutas innan nästa tar vid.
Processen ska formellt sett inledas med en ansökan initierad av den hjälpsökande,
alternativt av en anmälan. Därefter startas utredningen som åtföljs av ett beslut.
Denna ordning följs emellertid inte. Vad som visat sig vara avgörande för handläggningen och dess resultat är handläggarnas hantering av processens ingång,
som bidrar till att den faktiska handläggningsprocessen får en helt annan struktur
och ett annat förlopp än den förskrivna. Framförallt har vi kunnat konstatera att
processen i realiteten består av två moment. Det första och avgörande momentet är
av informell karaktär utan egentlig möjlighet till insyn och kontroll. Det andra
momentet har en formaliserad prägel genom att innehållet består av den dokumenterade versionen av handläggningsprocessen. Dokumentationen bidrar till att det
som tas upp görs offentligt och att handläggningen härigenom kan upplevas som
officiell och riktig. Den faktiska processens båda moment bidrar således till två
sidor av handläggningsprocessen som knyts samman på ett sätt som vi kommer att
beskriva nedan.

Handläggningsprocessens två ansikten
I det första momentet utspelar sig den aktivitet som vi funnit vara avgörande för
om en person ska erhålla status som hjälpsökande/klient och är den ena sidan av
handläggningsprocessen två ansikten. För att få vidkännas denna status måste personen tilldelas en byråkratisk identitet435, vilket vi återkommer till i nästa avsnitt
om konstruktionen av en hjälptagare. Vad som utspelar inom ramen för denna sida
utgör enligt vår tolkning det verkliga filtret för vem som ska få del av äldreomsorgens resurser och vilken hjälp denne ska tilldelas. Vad som sker när någon framfört en begäran om hjälp är att handläggaren i realiteten gör en form av prövning
genom att avstämma om det begärda motsvaras av något som finns upptaget i det
kommunala utbudet. Det kommunala utbudet existerar i form av vad vi benämner
insatskatalog. En begäran som inte faller inom ramen för vad handläggaren anser
sig kunna fatta beslut om, d v s inom ramen för insatskatalogen, kan resultera i att
en person kommer att motas bort och inte tilldelas statusen som klient/hjälpsökande. En insatskatalog kan bestå av lokalt antagna normer för olika
insatser som kan eller får beviljas i en specifik kommun, vilka är politiskt antagna
eller har formaliserats av verksamheten på annat sätt. Men en insatskatalog kan
även existera i form av en diskursiv praxis hos biståndshandläggarna, en katalog
som fungerar som en tyst överenskommelse och som alla handläggare tycks känna
till inom en kommun. Vår definition av en insatskatalog utgörs således av en katalog som existerar i såväl formaliserad som i diskursiv form. Larsson och Morén
menade i sin avhandling att socialarbetarna var offer för ett norm- och regelsystem
___________________________
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som de själva skapat, men som de inte är medvetna om.436 Insatskatalogen är av
liknande karaktär, även om den inte kan betraktas som osynlig för handläggarna.
Däremot tycks handläggarna vara omedvetna om insatskatalogens funktion, d v s
att den i praktiken bidrar till att begränsa deras handlingsutrymme.
Den beskrivna hanteringen behöver emellertid inte betyda att den hjälpsökande
blir utan hjälp, eftersom en begäran som inte upptas av insatskatalogen även kan
omvandlas och anpassas till en begäran som motsvarar utbudet.437 Anpassningen
uppstår när ”fel” hjälp söks och tar sig uttryck i att det sökta omformuleras för att
passa insatskatalogens innehåll. Att andra än den hjälpsökande framför behov av
hjälp i form av en anmälan tycks inte påverka händelseförloppet.
Mötet mellan handläggaren och den hjälpsökande utspelar sig inom ramen för
processens informella moment när insamling av uppgifter sker via samtal med den
hjälpsökande, men också via direkta observationer. Vid mötet medverkar även
andra aktörer i form av andra yrkesgrupper eller anhöriga som kan bidra med synpunkter och uppgifter. Främst fokuseras uppgiftsinsamlandet på här- och nusituationen, vårdbehovet och till vad den hjälpsökande klarar respektive inte klarar.
Förutsättningarna för insamlandet av uppgifter skiljer sig beroende på om mötet
mellan den hjälpsökande och handläggaren sker i hemmet eller på en sjukhusavdelning. Mötet i hemmet utspelar sig inom ramen för en privat sfär vanligen med
få aktörer involverade. Sjukhusavdelningen utgör däremot en institution där flera
andra professioner ofta deltar förutom den hjälpsökande och handläggaren. Även
om det sistnämnda mötet har vårdplaneringen som främsta syfte genomförs handläggningen parallellt. Oavsett var mötet utspelar sig uppger handläggarna att de i
de flesta fall lämnar ett muntligt beslut direkt på plats. Inom loppet av en timme
har handläggaren fått veta vad som begärs, träffat och samtalat med den hjälpsökande samtidigt som handläggaren gjort en bedömning samt fattat ett beslut om
bistånd. Allt detta sker inom ramen för det informella momentet av handläggningsprocessen.
Det andra momentet inträder när beslutet är fattat och utgör handläggningsprocessens andra sida. Det muntliga beslut omvandlas nu till en ansökan som på så
vis utgör länken mellan den informella sidan av det faktiska handlandet till vad
som kan betraktas som ett formaliserat uttryck av denna process. Som framgår
kommer det formella eller snarare formaliserade beslutet att bli synonymt, d v s att
överensstämma med ansökan genom denna förvandling, vilket sker när dokumentationen tar vid. Det som dokumenteras och som härigenom blir offentligt omfattar
emellertid inte allt vad som försiggått i det tidigare informella momentet, där själva konstruktionen av klienten har ägt rum. Dokumentationen innehåller endast den
anpassade ansökan, den tillika anpassade utredningen samt beslutet. Det dokumenterade uppvisar däremot inte den sökandes begäran om annan hjälp, anhörigas
och andra yrkesgruppers uppfattning i ärendet samt eventuella meningsskiljaktigheter. Trots att flera aktörer många gånger är inblandade i kartläggningen finns
detta faktum mycket sällan dokumenterat. I det fall det förekommer uppgifter om
___________________________
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att andra aktörer är inblandade framgår inte vad dessa tillfört utredningen. Ytterst
sällan förekommer uppgifter om livsstil, levnadsvanor och intressen i utredningarna. Det som dokumenteras är istället uppgifter om olika sjukdomar, uppgifter om
bostadens standard och storlek samt uppgifter om närstående. När det gäller sociala, psykiska och existentiella behov kan en slutsats vara att dessa behov överhuvudtaget inte ingår i behovsbedömningen. Alternativt berörs behoven inom ramen
för det informella momentet, men dokumenteras inte därför att handläggarna anser
dessa behov saknar betydelse för beslutet. Vi har inte heller funnit några tecken på
en koppling till den juridiska kontexten i dokumentationen, eftersom det saknas
resonemang kring hur en sjukdom eller ett funktionshinder påverkar den hjälpsökandes förmåga att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Dessutom förekommer sällan ett utrett och dokumenterat ställningstagande till om det finns
andra sätt att tillgodose behoven eller om behoven kan anses vara skäliga.
Ytligt sett kan dokumentationen se ut att följa handläggningsprocessens tågordning. Denna ordning är emellertid endast skenbar eftersom det som dokumenteras
långtifrån återger vad som faktiskt har skett. En bidragande faktor till denna skenbara ordning kan vara användandet av kommungemensamma standardmallar som
får den faktiska processen att framstå som om den följer den process som föreskrivs.
I figur 3 har vi åskådliggjort handläggningsprocessen så som vi menar att den
generellt sett går till och som genom ett utbrett agerande bland handläggarna kan
betraktas som ett handlingsmönster. Av figuren framgår att det som begärts kan
motas bort när det begärda inte motsvaras av insatskatalogen med dess utbud, vilket symboliseras av de pilar som studsar mot väggen. Detta gäller oavsett om det
handlar om en begäran från den hjälpsökande eller en anmälan från omgivningen.
Det som passerar genom hålet i väggen är ett muntligt beslut om hjälpinsatser som
motsvaras av utbudet i insatskatalogen.

Figur 3: Det faktiska handlandet/handlingsmönstret
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Väggen symboliserar dessutom det faktum att handlingsmönstret har två sidor.
Den ena sidan av handlingsmönstret karaktäriseras av ett informellt handlande
inom ramen för en formellt reglerad process. Den andra sidan av handlingsmönstret där dokumentationen sker kan beskrivas som ett formaliserat uttryck av en i
realiteten informell process. När det andra momentet tar vid är både bedömning
och beslutsfattande i realiteten redan avklarat. Den informella delen av handlingsprocessen utspelar sig generellt sett inom loppet av en timme. Den tid av processen som åtgår för att formalisera handlandet kan vi inte uttala oss om mer än att
dokumentationen sker i efterhand, vilket också Nordström konstaterat438.

Konstruktionen av en hjälptagare
För organisationens skull har handläggarna till uppgift att konstruera äldreomsorgens klienter. Varför detta sker redogjorde för i kapitel tre. Genom konstruktionen
tilldelas varje klient en byråkratisk identitet.439 Lipskys teorier om gräsrotsbyråkraten roll i det han ser som ”processing of people into clients”440 handlar mycket om den kontroll som gräsrotsbyråkraten förfogar över i förhållande till klienten.
Han lyfter fram fyra grundläggande dimensioner i den sociala konstruktionen av
en klient där kontrollen är styrande i relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten.
1) distributing the benefits and sanctions that are supposed to be provided
by the agencies; 2) structuring the context of clients´ interactions with
them and their agencies; 3) teaching clients how to behave as clients; and
4) allocating psychological rewards and sanctions associated with clients
entering into relationships with them441
De handläggare som granskas i denna studie är i analogi med Lipskys teorier de
gräsrotsbyråkrater som beslutar och kan tilldela hjälp i form av bistånd. De kan
också sägas styra strukturen för relationen i form av när hembesöket ska ske och
vilka frågor som ska tas upp. Den tredje punkten i citatet ovan, som handlar om att
lära klienten hur man beter sig som klient kan här ses som central, då den faktiska
handläggningsprocessen i stor omfattning handlar just om att anpassa klienten och
dennes hjälpbehov till att rymmas inom organisationens ramar. Denna omvandlingsprocess har forskare i flera studier pekat på tidigare442. Ulla Hellström Muhli
har i en nyligen publicerad avhandling443 studerat behovsbedömningssamtal inom
äldreomsorgen. Hon menar att handläggarna är de aktörer som i sin roll har som
uppgift att omvandla den sökta hjälpen till ett institutionellt språk. Genom att ska___________________________
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pa egna institutionella koder för olika hjälpinsatser ”lösgörs, avskiljs och etiketteras de vardagssysslor som görs i den privata sfären till institutionella standardiserade principer”.444 De praktiska och materiella omsorgsbehoven antar i och med
denna abstraktion en annan form som tillgodoser organisationens behov av att särskilja och klassificera insatserna, som i sin tur bildar underlag för kostnadsberäkningar, personaldimensionering, statistik m m. De institutionella koderna är emellertid inte av den omfattning att de täcker upp alla vardagssysslor och alla behov
som omgärdar en person. Som exempel nämner hon hur hjälp med att linda ett ben
omvandlas till den byråkratiska kategorin ”påklädning”. Det fanns ingen kategori
som motsvarade hjälpbehovet varför behovet fick inordnas i närmast liknande kategori.
Även Monica Nordström445 och Erik Olsson446 diskuterar handläggningsprocessen i termer av en anpassning till organisationen och verksamhetens krav. De
ser båda behovsbedömningen som en diagnostisering av den hjälpsökande i redan
existerande kategorier. Olsson menar dessutom att utredningar som görs inom
ramen för handläggningsprocessen inte sker förutsättningslöst, utan att utredningarna är en form av anpassning till den institutionella ordning som råder inom äldreomsorgen. Våra resultat styrker denna beskrivning och i följande avsnitt redogör
vi för de specifika kriterier som ingår i äldreomsorgens konstruktionsprocess som
avgör vem som får del av äldreomsorgens resurser.

Standardisering och kategorisering
Som vi redogjort för i kapitel tre sker enligt Roine Johansson konstruktionen av en
hjälptagare/klient i två moment.447 Standardiseringen av en individ, som är det
ena momentet, går ut på att de uppgifter som faller utanför organisationens specialiseringsgrad reduceras, medan det andra momentet kategoriseringen innebär att
de standardiserade egenskaperna matchas mot organisationens uppdragna gränser
för att det ska gå att hitta en passande administrativ kategori. Med utgångspunkt
från dessa två begrepp utkristalliseras några centrala kriterier när äldreomsorgens
faktiska handläggningsprocess analyseras.
Vilka egenskaper och faktorer som tas upp i standardiseringsmomentet framgår
av de granskade utredningarna. Egenskaperna och faktorerna visade sig vara begränsade, eftersom endast ett fåtal frågeområden dokumenteras som främst hör
samman med fysisk hälsa och bostad. Uppgifter om hälsa eller snarare vilken
sjukdom den hjälpsökande lider av tycks vara den mest relevanta variabeln för
organisationen. Bostadens standard och storlek har också en viss betydelse, om än
mindre än sjukdomsdiagnosen. Dessa faktorers relevans är inte förvånande. Att
vara gammal är i sig inte ett tillräckligt starkt skäl till att vara biståndsberättigad,
vilket kan anses vara rimligt. Uppgifter om bostadens storlek och standard ger en
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beskrivning av den hjälpsökandes hem och en uppfattning om hur någon lever,
uppgifter som senare kan få betydelse för dem som ska verkställa hjälpen. En tredje relativt ofta efterfrågad uppgift är den hjälpsökandes familjesituation eller snarare uppgifter om närstående och vilka andra som ingår i hushållet. Denna information skulle kunna tänkas påverka hjälpinsatsen som ett led i en prövning av om
behovet kan tillgodoses på annat sätt, något som trots detta inte framgår av utredningarna. Emellertid är det inte vad som är dokumenterat i utredningen som är
anmärkningsvärt, utan det som inte är efterfrågat eller i vart fall inte dokumenterat.
Faktorer kopplade till den sökandes levnadssituation, t ex intressen, vanor och
annat som kan tänkas bidra till kunskap om en livsstil, fanns ytterst sällan dokumenterat i utredningen, något som bl a också Olsson konstaterat.448 Den hjälpsökandes vardagsliv och möjlighet att leva ett självständigt och fullgott liv framträdde inte alls. Paradoxalt nog tycks därför inte uppgifter som tillhör en persons sociala livssituation intressera organisationen och ingå äldreomsorgens praktik, trots
att det är en central uppgift enligt socialtjänstlagen att utifrån en helhetsbedömning
tillgodose hjälpsökandes behov av trygghet, gemenskap och meningsfullhet. Det
kan också anses anmärkningsvärt att anhörigas och närståendes möjlighet att hjälpa till inte omnämns i utredningen som en grund för bedömningen, med tanke på
det faktum att avståndet till anhöriga och/eller make/maka har en stor påverkan när
det gäller exempelvis äldres möjlighet att få hjälp.449
Som framgår ovan består följaktligen standardiseringen inom äldreomsorgen
nästan uteslutande av en hjälpsökande äldre person med någon fysisk åkomma
eller medicinsk diagnos, vilken antingen behöver hjälp med praktiska sysslor kring
hemmets skötsel eller med personlig omvårdnad. Dessa egenskaper kan sedan
relativt oproblematiskt matchas mot det kommunala utbudet i kategoriseringsmomentet. Johansson ser standardisering och kategorisering som två på varandra följande moment.450 Frågan är om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen
verkligen följer denna tydliga uppdelning? Snarare sker dessa båda moment samtidigt eller att kategoriseringen t o m föregår standardiseringen. Den process som
vi beskrivit ovan handlar till stora delar om att passa in den hjälpsökande i de givna hjälpinsatser som återfinns i den lokala insatskatalogen. Insatserna blir utgångspunkten för vad som ska efterfrågas och inte tvärtom. Exempel på insatser i
den lokala insatskatalogen är städning, inköp, dusch, hjälp med på- och avklädning, larm och matdistribution. För att få del av dessa insatser krävs i första hand
ett fysiskt handikapp eller i vart fall en medicinsk diagnos. Ett lårbensbrott eller en
stroke blir exempelvis den huvudsakliga egenskap som ger legitimitet åt insatsen.
Däremot efterfrågas inte faktorer som ensamhet, ångest, tristess och otrygghet,
eftersom det inte finns någon hjälpinsats som direkt motsvarar dessa problem.
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Ett utbudsstyrt handlande
Detta sätt att standardisera och kategorisera de hjälpsökande och deras behov menar vi kan ses som ett uttryck för att handläggningsprocessen styrs av det tillgängliga utbudet. Av vår empiri framgår även att handläggarna ofta beskriver de hjälpsökandes behov i termer av insatser eller i form av tjänster, vilket kan ses som ett
tecken på att processen är styrd efter ett utbud istället för att vara behovsstyrd. Exempel på detta är när behov enbart uttrycks i termer av matdistribution, inköp och
trygghetslarm. En hjälpsökandes behov som beskrivs enligt dessa insatstermer blir
härigenom identiska med och direkt överförbara till äldreomsorgens insatsutbud.
Agerandet förhindrar andra sätt att lösa behoven samtidigt som handläggarens
handlingsutrymme begränsas. Konsekvensen av en identisk terminologi för både
behov och beslutad insats är att ingen öppning ges för alternativa lösningar. Ett
hjälpbehov som uttrycks som en insats är dessutom enkel att formulera och ställer
inte stora krav på vare sig handläggaren eller den hjälpsökande.451 Men hjälpbehovet kan genom detta förfarande vare sig bli individuellt eller unikt, utan standardiserat och förutsägbart. Om hjälpbehovet däremot formuleras utifrån den hjälpsökandes nytta eller utifrån socialtjänstlagens mål och intentioner skulle möjligheten till en individualisering av både behov och hjälpinsatser förmodligen öka.
Istället för att ett behov uttrycks enligt insatstermerna matdistribution eller inköp,
kan behovet formuleras som att den hjälpsökande har svårt att själv ordna med
måltider, vilket medför ett behov av att få hjälp med maten eller att den hjälpsökande har problem med att handla på egen hand och behöver få hjälp, vilket då
kan leda till flera alternativa lösningar för att tillgodose behovet. Ett alternativ till
ett beslut om matdistribution kan då bli att någon hjälper till med matlagning i
bostaden. För att lösa inköpsbehovet skulle hemkörning av varor vara en möjlig
lösning. Stöd och sällskap för att handla själv eller att få färdtjänst för att själv ta
sig till affären skulle kunna vara alternativa lösningar på detta behov.
Så som handläggningsprocessen faktiskt utspelar sig utgör handläggarnas agerande enbart ett sätt för äldreomsorgens organisation att skapa hanterbara klienter
som passar in i den befintliga äldreomsorgsverksamheten och dess utbud. Om
handläggarna däremot skulle basera sina utredningar på socialtjänstlagens målrationella och behovsstyrda beslutsmodell och beskriva de hjälpsökandes behov i
termer av nyttor och/eller bakomliggande värden, så skulle förmodligen det utredda behovet resultera i flera och mer varierande hjälpinsatser samt i hjälpinsatser
som inte ingår i det gängse utbudet. Vad vi har kunnat se är att utbudet som realiseras via insatskatalogen i praktiken begränsar rätten till bistånd. Insatskatalogen
kan därför sägas ha en inverkan på såväl vad de hjälpsökande i praktiken har ”rätt”
att ansöka om som i den språkliga omvandlingen av ett hjälpbehov till en befintlig
hjälpinsats.
Existensen av en insatskatalog är kanske i sig inget som förvånar, utan kan snarare betraktas som en förutsättning för att handläggarna ska kunna hantera en
komplicerad situation. Att handläggare ska kunna behandla eller beakta hela indi___________________________
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viden inom ramen för en biståndshandläggningsprocess är förmodligen inte realistiskt och en organisation behöver också vissa ramar och begränsningar för att fungera. Johansson menar att specialisering fungerar som ett sätt för organisationen
att snäva in kriterierna för klientskapet, bl a för att det är orealistiskt att behandla
klienter som unika individer där hänsyn tas till alla omständigheter kring varje
enskild person.452 Vad som däremot förvånar oss är att insatskatalogen är så begränsad och snäv med tanke på att socialtjänstlagen dels föreskriver det motsatta,
dels har få begränsningar och vida ramar.

Konstruktionen och handlingsutrymmet
Som redan nämnts utgör handläggningsprocessen ett centralt led i skapandet av
äldreomsorgens hjälptagare. Hur den faktiska konstruktionen av dessa hjälptagare
går till och handläggarnas handlingsutrymme diskuteras här med utgångspunkt
från Johanssons teorier om vad som påverkar klientrelationen.453. De fem dimensionerna regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseinriktning
samt avstånd som är faktorer i denna konstruktion har vi redogjort för i kapitel tre.
Här berör vi enbart de tre förstnämnda dimensionerna, eftersom vi anser dessa
som mest relevanta i sammanhanget. Dessa tre konstruktionsdimensioner tillsammans med beslutsmodell 454 är sammanställda i tablå 5 där det föreskrivna ställs
mot den vad som faktiskt skett.
Tablå 5: Den föreskrivna och den faktiska konstruktionen av en hjälptagare.

Regel-bundenheten
Beslutsmodell
Specialiseringsgrad
Tid per ärende

Föreskriven och förväntad handläggningsprocess
Ramlag/flexibel
Målrationell
Vid
Omfattande och tidskrävande

Faktisk handläggningsprocess
Detaljerad och regelstyrd
Normrationell
Snäv
Begränsad och forcerad

Regel-bundenheten som är kopplad till lagstiftningens uppbyggnad är enligt Johansson en central dimension för konstruktionen av en klient. Med regelbundenhet avses hur reglerna är uppbyggda från att vara detaljerade till ramstyrande. Förutom detta påverkar också hur dessa regler tillämpas, utifrån skalan
strikt-flexibel.455 En första aspekt rör här i vilken grad handläggningsprocessen är
detaljreglerad samt i vad mån handläggarna kan tänja på dessa regler. Som ramlag
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styr inte socialtjänstlagen på detaljnivå, utan tvärtom överlämnar lagen ett stort
utrymme till handläggare att agera inom. Men det faktiska handlandet tyder på att
handläggarna långt ifrån utnyttjar detta handlingsutrymme. I stället lyder handläggarna under ett lokalt normsystem som består av såväl informella som formella
standards och rutiner. Detta lokala normsystem är i motsats till socialtjänstlagens
behovskoppling såväl detaljerat som kopplat till insatser. Handläggarnas agerande
tyder dessutom på en strikt tillämpning av detta lokala normsystem. I motsats till
det föreskrivna handlandet som utgår från en ramlag och en flexibel tillämpning
sker det faktiska handlandet utifrån lokalt preciserade och detaljerade normer som
strikt följs.
Eftersom handläggarna i stor utsträckning fattar sina beslut med stöd av dessa
lokala normer istället för socialtjänstlagens målrationella beslutsmodell, så blir
konsekvensen att den beslutsmodell som faktiskt tillämpas har en normrationell
prägel. Att följa normen blir det centrala, inte handlandets konsekvenser. En förklaring till att handläggarna inte använder hela det givna utrymmet kan vara att
vidden och flexibiliteten i lagen leder till krav på de enskilda handläggarna som i
realiteten är alltför höga. Skapandet av standards och rutiner fungerar då som ett
stöd och ett skydd för handläggarna, något som ramlagstiftningen saknar. En ramlag som socialtjänstlagen med ett stort handlingsutrymme leder därför paradoxalt
nog till att de handläggare, tillika gräsrotsbyråkrater, som ska verkställa lagen
tvingas att utveckla egna riktlinjer som stöd för sitt handlande.456 Därtill förutsätter
socialtjänstlagen en expertkunskap bland dem som ska tillämpa lagstiftningen,
vilket ställer särskilda krav på handläggarna inom socialtjänsten. Vi återkommer
om handläggarna i egenskap av experter längre fram i ett avsnitt som berör faktorer som påverkar handlandet och handlingsutrymmet.
Den andra aspekten i konstruktionen av en klient hör samman med vad som avses med byråkratins specialisering och dess inre gränser och är en fråga om hur ett
verksamhetsområde är definierat.457 Faktorer som spelar in när det gäller graden
av specialisering kan kopplas till en komplexitet, men också till antalet fall som är
exceptionella. Komplexiteten hör samman med det Johansson avser med råmaterialets natur, d v s om klienter är väl förstådda respektive ej väl förstådda. Specialiseringen kan ses som ett sätt att minska komplexiteten och därmed att öka denna
förståelse. Det handlingsmönster som vi visat kan med fog sägas kännetecknas av
hög grad av specialisering, något som tar sig uttryck i att biståndshandläggarna
systematiskt bortser från i deras ögon irrelevanta faktorer.
Den snäva specialiseringen innebär att den hjälpsökande måste hållas inom en
ram för att stämma överens med de klientkategorier som kan beviljas hjälp. Av
dokumentationen att döma utgörs målgruppen i första hand av äldre personer med
fysiska eller medicinska problem. Även om andra grupper givetvis förekommer,
t ex yngre personer med funktionshinder, så utgör de äldre den grupp handläggarna har för ögonen. Att äldre personer däremot kan vara missbrukare eller ha psykiska problem negligeras. I vart fall finns det inget som vittnar om detta i doku___________________________
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mentationen. Huvuduppgiften för biståndshandläggarna blir följaktligen att identifiera och skapa klienter som är homogena så att de passar in i insatskatalogens
utbud eller i det som Johansson benämner administrativa kategorier458 och Hellström Muhli avser med institutionella koder459. Exempel på insatser som passar in
är dusch en gång i veckan, påklädning och städning var fjortonde dag. I ett handläggarperspektiv kan en ideal klient vara lika med en gammal person som p g a en
diagnos, t ex stroke eller lårbensbrott behöver hjälp med personlig omvårdnad och
viss praktisk hjälp med hemmet. Denna bild förstärks i en nyutkommen avhandling i vilken Kristina Larsson funnit att det är fysiska och medicinska behov som
uppmärksammas och tillgodoses, medan faktorer som depressiva diagnoser inte
har någon betydelse för att få hjälp från hemtjänsten.460 En slutsats blir därför att
människor med sociala, psykiska eller existentiella bekymmer inte primärt ingår i
äldreomsorgens verksamhet. Denna snäva grad av specialisering bidrar därmed till
att begränsa handläggarnas faktiska handlingsutrymme.
Specialiseringen riktar sig även mot omgivningen, d v s andra organisationer,
därför att det finns ett behov av att utåt dra upp gränser för vilka hjälpsökande som
ska accepteras och ingå i organisationens klientkategorier samt vilka problem man
ägnar sig åt. Men denna gränsdragning handlar också om vilka problem man inte
vill ägna sig åt. Den sistnämnda avgränsningen för tankarna till vad sociologen
Inga-Lill Eriksson avser med metaforen om ”Svarte Petter”.461 Hon menar bl a att
”professionellt välutrustade grupper kan vinna strider inom vården i termer av att
slippa ta hand om obehagliga och påfrestande problem av olika slag”.462 Visserligen kan äldreomsorgens handläggare knappast betraktas som en professionellt
välutrustad grupp, vilket vi återkommer till, men metaforen kan ändå användas för
att beskriva på vilket sätt klienter och ärenden motas bort från äldreomsorgens och
andra organisationers ansvarsområden.
Den tredje dimensionen är tid per ärende. Johansson463 menar att denna tid är
inriktad mot klienterna som grupp med fokus på verksamhetens karaktär av masshantering. Därför är både antalet och ärendenas art avgörande för tiden, som uppenbarligen är mycket begränsad enligt biståndshandläggarnas utsagor. Som
nämnts får mötet med den hjälpsökande/klienten inklusive själva beslutsfattandet
inte uppta mer än cirka en timme, även om tid tillkommer för förberedelse och
dokumentation, varav det sistnämnda sker i efterhand. Detta talar för att antalet
ärenden inte står i proportion till de krav som ställs på handläggningen enligt socialtjänstlagens föreskrivna målrationella beslutsmodell, vilket kan ses som en indikation på att handläggare generellt sett måste ta på sig för många ärenden i relation
till de föreskrivna kraven. Den målrationella beslutsmodellen i socialtjänstlagens
biståndsparagraf innebär att handläggare förväntas, som vi flera gånger nämnt,
göra en individuell prövning i varje enskilt fall utan närmare stöd av preciserade
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regler. Förutom att ett stort ansvar läggs på handläggarna anses denna form av
bedömning och beslutsfattande ta mycket tid i anspråk.464 I realiteten disponerar
inte handläggare över tillräcklig tid för överväganden och ställningstaganden utan
tvingas till snabba beslut. Handläggarna hinner enbart fokusera på vad den hjälpsökande kan respektive inte kan med insatskatalogen som rättesnöre. En hög arbetsbelastning anses vara en starkt bidragande orsak till svårigheter vid tillämpningen av denna typ av materiella rättsregler,465 vilket understödjer ett normrationellt agerande på bekostnad av ett målrationellt. En utveckling av standards och
rutiner som har likheter med vad som återfinns inom ramen för ett normrationellt
beslutsfattande, kan därför ses som ett sätt att förenkla handläggningsprocessen
och spara tid. Handlingsmönstret blir därför en anpassning till den konkreta verklighet som handläggarna står inför. Handläggarnas tidsbrist innebär därmed ytterligare begränsningar på det faktiska handlingsutrymmet.

Skillnaden mellan vad som är föreskrivet och det som faktiskt sker
Inom alla yrkesområden förekommer skillnader mellan vad man bör göra och det
man i realiteten gör, trots att det faktiska handlandet idealt sett borde överensstämma med vad som föreskrivs. Avvikelsernas faktiska uttryck är av särskilt intresse eftersom vi funnit ett handlingsmönster som skiljer sig från föreskrifterna i
ganska stor omfattning. I detta avsnitt diskuterar vi främst vad som skiljer, i vilket
strukturellt sammanhang handlingsmönstret kan ses, i ett handlingsmönster som vi
menar utgör en offentlig institution. Som vi nämnt i inledningskapitlet har vi försökt ringa in handläggningsprocessens kritiska situationer, vilka vi resonerar om i
avsnittet om de obsoleta handläggningsreglerna.
Institution används ofta tillsammans med bestämningen offentlig eller politisk
för att beteckna formella organisationer. Men begreppet används också om formella och politiska spelregler som lagar, förordningar och procedurer466, t ex
handläggningsprocessen när hjälpen till äldre ska fördelas. Denna process, utgör
åtminstone till en del, en offentlig institution genom dess regler för hur handläggningen ska ske. Utgångspunkten för detta resonemang är Lundquists syn på offentliga institutioner, som han menar skiljer sig från andra strukturer genom att de
offentliga institutionerna är kända av sina aktörer, de är skapade för vissa ändamål
och att det i allmänhet finns förberedda procedurer för att ändra dessa.467 Lundquist ser institutioner som strukturer i vilka olika regler skapade för institutionen
resulterar i ett överensstämmande beteendemönster som därför både omfattar ett
idé- och ett beteendemönster.468 Med idémönster avses de formella regler och
normer som anger hur handlande ska gå till, medan beteendemönstret utgörs av
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det faktiska beteendet eller handlandet.469 Strukturen för idéerna rymmer således
reglerna för institutionen men även vad Lundquist avser med vårt offentliga etos,
medan strukturen för beteendet utgörs av mönster i institutionsbeteenden. Enligt
Lundquist är det i relationen mellan dessa formella idéstrukturer och det faktiska
beteendemönstret som den offentliga institutionen skapas.470 Emellertid finns formella regler som inte får någon som helst effekt på beteendet. De regler som aktörerna av olika skäl inte efterlever, t ex reagerar negativt på eller negligerar, kallas
obsoleta. Det beteende som däremot utvecklas och som får stor betydelse för aktörernas handlande, men som inte har någon grund i de formella reglerna, kallas
standards, rutiner eller liknande. Beteendemönstret är ett samlat begrepp för det
som faktiskt sker och omfattar såväl formella regler/lagar som standards och rutiner. Lundquist har illustrerat detta genom en modell över den offentliga institutionen som här framgår i figur 4.

Figur 4: Den offentliga institutionen enligt Lennart Lundquist471
I fördelningen av biståndet till äldre utgörs de formella reglerna främst av det som
stadgas i socialtjänstlagen och förvaltningslagen, men även av kommunallagen
samt statliga råd och riktlinjer. Biståndshandläggarnas faktiska agerande inryms
och symboliseras av den nedre rutan i figur 4 under beteckningen beteendemönster, som vi emellertid valt att benämna handlingsmönster.472 En del av detta handlingsmönster överensstämmer med de formella reglerna samtidigt som en stor del
av handlandet utgår från standards och rutiner utan stöd i de rättsliga normerna
och som därför faller utanför de formella reglerna. Följs de formella reglerna kan
___________________________
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handlande logiskt sett betraktas som formellt, medan ett handlande som faller
utanför dessa regler kan karaktäriseras som informellt i synnerhet om handlandet
inte har någon legitimerad förankring. Mycket av vad som faktiskt sker inom ramen för handläggningsprocessen överensstämmer inte med de formella reglerna.
De formella reglerna blir härigenom obsoleta medan handlandet istället styrs av
standards och rutiner.

De obsoleta handläggningsreglerna
Vi har funnit att det existerar kritiska situationer inom ramen för handläggningsprocessen som tar sig uttryck i att det som är föreskrivna regler blir obsoleta. Dessa obsoleta regler omfattar dels den formella rättssäkerheten och de processuella
reglerna, dels den materiella rättssäkerheten och socialtjänstlagens materiella regler. En av de processuella reglerna som gjorts obsolet är rätten att ocensurerat få
ansöka om hjälp och få ett beslut. I stället för att ta emot en begäran/ansökan har
vi visat hur handläggarna motar bort eller anpassar en begäran till det kommunala
utbudet. En begäran som faller utanför det gängse utbudet genom den
s k insatskatalogen vare sig utreds eller prövas formellt sett. Denna hantering påverkar rättssäkerheten och resulterar i att den hjälpsökande överhuvudtaget inte får
något beslut eller får ett beslut som inte är relaterat till den ursprungliga ansökan.
Den hjälpsökande blir härigenom i praktiken rättslös. En annan processuell regel
som inte efterlevs hänger samman med rätten till insyn och kommunicering. Vi
har kunnat konstatera att en stor del av vad som sker i mötet mellan de inblandade
aktörerna sker inom en informell sfär som förblir informell och osynlig genom att
det som sker aldrig dokumenteras. Enligt socialtjänstlagen är handläggarna skyldiga att dokumentera de uppgifter som legat till grund för beslutet. Vi har sett att
vissa förutsättningar och en stor del av det som utspelar sig inte dokumenteras.
Detta får till följd att den hjälpsökande inte kan se på vilka grunder som beslutet är
fattat. En allvarligare aspekt av den informella hanteringen är att andra aktörer,
anhöriga eller professionella, kan lämna synpunkter eller ha åsikter om den hjälpsökande och om biståndet, som den hjälpsökande vare sig har möjlighet att ta del
av eller att kommentera. Att en stor del av den faktiska handläggningsprocessen är
dold drabbar inte bara den hjälpsökande utan även tillsynsmyndigheter och andra
kontrollfunktioner. Den informella hanteringen som osynliggör viktiga delar i processen, resulterar i att rättssäkerhetsaspekter som insyn och kommunicering förlorar sin innebörd. Dokumentationen blir därmed inte det rättssäkerhetsinstrument
det förväntas vara, utan reduceras till en rutiniserad administrativ syssla för att
tillgodose organisationens behov av att få ett planerings- och budgetunderlag, förutom att ytligt sett tillgodose dokumentationskravet.
De sista och kanske de mest betydelsefulla regler som inte efterlevs hör samman med den materiella rättssäkerheten och den målrationella beslutsmodellen vid
den individuella biståndstilldelningen. Enligt biståndsparagrafen ska det individuella behovet vara styrande för processen. Det centrala med utredningen är dels att
biståndshandläggarna identifierar den hjälpsökandes behov, dels att dessa finner
insatser som kan tillgodose behoven. Enligt lagen ska insatserna utformas indivi176

duellt efter önskemål, lämplighet, kostnadseffektivt samt tillförsäkra den hjälpsökande en skälig levnadsnivå. Vi har funnit att handläggarna negligerar biståndparagrafen i detta avseende. Den hjälpsökandes individuella behov och levnadssituation framträder inte i dokumentationen. Inte heller biståndshandläggarnas egna
utsagor tyder på att en individuell bedömning görs, även om tidiga berättelser från
handläggare ger en något annan bild. I stället för en individuell bedömning och en
individuell insats tvingas den hjälpsökande och dennes hjälpbehov att anpassas
efter förutbestämda hjälpinsatser. Denna individuella bedömning förutsätts dessutom bygga på en helhetssyn473 som enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska beakta den hjälpsökandes situation och möjligheter med utgångspunkt från sociala,
fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov. De ofta knapphändiga utredningarna tyder på att detta inte sker. Bedömningen tycks istället enbart utgå
från fysiska och medicinska behov.

En handläggning i form av standards och rutiner
Skillnaden mellan det föreskrivna och det faktiska ligger även i en omfattande
tillämpning av regler av informell karaktär. Att så sker framgår av ett handlingsmönster där en ”förskjutning” uppstått. Istället för de formella reglerna tillämpas
ett annat handlingsmönster474 som inom äldreomsorgen i hög grad präglar handläggningens praktik. Ett handlingsmönster som faller utanför de formella reglerna
baseras istället på andra stadigvarande rättesnören som utgörs av standards och
rutiner, vilka har konstruerats för ändamålet. En av dessa återkommande handlingar hör samman med en hjälpsökandes begäran. Det leder till att ingen utomstående med säkerhet kan veta vad som ursprungligen begärts, eftersom vi funnit att
begäran om viss praktisk hjälp avvisas genom att handläggare enligt egna utsagor
hänvisar den hjälpsökande till andra utförare eller aktörer när det gäller viss praktisk hjälp. I beslutsdokumentationen avslöjas inget om dessa hänvisningar. Om så
skett skulle det begärda ha visat sig i form av en dokumenterad ansökan och hänvisningen hade kommit i uttryck i form av ett avslag. Utsagorna tyder på att hänvisningssystemet måste anses som utbrett. Få tycks dessutom reflektera över att de
formella reglerna inte följs.
Hänvisningsbeteendet kan kopplas samman med tillämpningen av den tidigare
omnämnda insatskatalogen, som tycks ligga till grund för när bedömning ska ske
av en hjälpsökandes behov och när beslut ska fattas och som vi menar styr handläggningen från början till slut. Förutom att insatskatalogen styr vilka insatser som
kan beviljas, fungerar katalogen som en mall för hjälpens omfattning, t ex hur ofta
en hjälptagare kommer att få duscha. Även om insatserna i hög utsträckning följer
vissa standards varierar besluten däremot i timmar räknat. Den beviljade hjälpen
sker således i enlighet med insatskatalogens standardiserade insatser, medan insatsernas omfattning i frekvens och tid varierar, vilket innebär att handläggarna har
ett visst handlingsutrymme förutsatt att agerandet håller sig inom ramen för in___________________________
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satskatalogen. Ett exempel på detta kan vara att insatsen hemsänd mat kan beviljas
från någon gång i veckan, varannan dag till varje dag. Tillsyn kan beviljas upp till
flera gånger per dygn beroende på handläggarens syn på behovet.

Handläggningsprocessen som offentlig institution
Trots existensen av både obsoleta regler och en omfattande tillämpning av standards och rutiner finns givetvis regler som efterlevs vid fördelningen av bistånd till
äldre. Biståndshandläggarna utfärdar beslut om bistånd och beslutsdokumenten
följer den föreskrivna processen, åtminstone ytligt sett. I utredningarna dokumenteras vissa kartlagda behov och levnadsbetingelser. De flesta hjälpsökande erhåller
också beslut som är skriftliga, som i sin tur leder till att man får hjälp från hemtjänsten även om hjälpinsatserna inte alltid är preciserade, eftersom den beviljade
hjälpen många gånger anges i form av insatskategorier, med vilket avses formuleringar som morgonhjälp och kvällshjälp.
För att bidra till en överskådlig bild av vilka regler som accepteras och som således följs, vilka regler som lämnas därhän samt regler som endera skapats lokalt i
form av politiska riktlinjer eller som handläggarna själva skapat och som tagit
formen av standards och rutiner har vi i tablå 6 ställt samman en översikt enligt tre
regelområden: ansökan, utredning/behovsbedömning och beslut.
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Tablå 6: Översikt över handläggningsprocessens obsoleta regler, standards och
rutiner samt accepterade regler
REGELOMRÅDEN
Ansökan

Utredning/Behovsbedömning

Beslut

HANDLINGSMÖNSTER
Obsoleta regler
Den hjälpsökandes egentliga begäran/ansökan

Standards och rutiner
Anpassad begäran/ansökan till insatskatalog
Dokumentation av det som Kartläggning av och
beskriver den sökandes
ställningstagande till
individuella behov och livs- behov som överenssituation.
stämmer med lokal
insatskatalog
Dokumentation som avUtredning begränsad
speglar den egentliga hand- och anpassad till
läggningsprocessen
lokal insatskatalog
Dokumentation som avspeglar att prövning skett av
det begärda i förhållande till
skälig levnadsnivå och om
behoven kan tillgodoses på
annat sätt
Inhämtande av samtycke
när andra lämnat information
Kommunicering av utredningen
Helhetssynen på den hjälpsökande
Formella avslag
Begäran om viss
praktisk hjälp hänvisas till annan utförare
utan prövning
Standardiserade insatser ofta i form av
insatskategorier
Beslut styrda och
formulerade efter
lokal insatskatalog

Accepterade regler
Dokumentation av en
ansökan om än anpassad till beslutet
Dokumentation av
diagnoser, familjesituation, bostadsförhållande
Dokumentation som
följer en dokumentationsmall

Dokumentation av
beviljade insatser

Biståndshandläggarnas åsidosättande av många av handläggningsprocessens regler ser både ut att vara något som tas för givet och något som sker i form av ett
vanemässigt handlande, vilket i många avseenden tycks vara oreflekterat och som
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kan ses som ett inslag i behovsbedömningens institutionalisering. Som vi nyss
nämnt verkar inte biståndshandläggarnas handlande heller vara ifrågasatt eftersom
det får fortgå. Institutionalisering av processer pågår inom alla organisationer enligt Selznick.475 När en process har institutionaliserats har organisationens medlemmar vant sig vid och identifierat sig med väl inarbetade procedurer. Institutionaliseringsgraden inom en organisation är emellertid relativ och hör samman med
hur mycket utrymme som ges för det personliga och gruppmässiga samspelet.
Det mönster vi funnit är ett generellt handlande som har skapats av handläggningsprocessens aktörer. Biståndshandläggarna lär av varandra och socialiseras in
i detta specifika handlingsmönster som om det vore ett yrkesparadigm. Att lära av
varandra genom upprepning och att följa kommunalt upptrampade spår i likhet
med det Trydegård benämner path dependency476 underlättar och spar förmodligen både tid och kraft för de enskilda biståndshandläggarna.
För att ett handlande ska vara institutionaliserat ska det, förutom att det notoriskt upprepas, ske vanemässigt och rutiniserat och omfattas av ett kollektiv, också
ha pågått under en längre tid enligt Berger och Luckmann.477 Hur länge detta
handlande har pågått i fördelningen av individuellt bistånd till äldre är svårt att
svara på eftersom inga studier gjorts som berört detta ämne. Vad vi ändå kan uttala
oss om är ett handlingsmönster som framgår i våra olika studier från Sundsvallsstudien i mitten av 1990-talet till samtalen med fokusgrupperna vid millennieskiftet. Även om vi kunnat notera en förändring när det gäller dokumentationen som
ytligt sett alltmer följer de formella reglerna, är ändå det informella handlandet det
mest utmärkande kännetecknet i handläggningsprocessen. I sammanhanget bör
nämnas att det informella handlandet inte bara präglar det som hör samman med
myndighetsutövandet, utan är också något som karaktäriserar äldreomsorgen i
många andra avseenden. Detta talar för att handläggningen följer en rådande omsorgs- och vårdkultur478 snarare än en byråkratisk myndighetstradition. Handlingsmönstret tycks således relativt opåverkat av yttre omständigheter, t ex lagstiftningen och allmänna råd och sättet på vilket den organiseras. Självklart följer
inte alla handläggare mönstret och givetvis förekommer det handläggare som agerar mer självständigt, men det upprepade och landsomfattande handlingsmönstret
kan betraktas som institutionaliserat.
Berger och Luckmann menar att allt institutionaliserat handlande kan kopplas
till roller, som har del i institutionaliseringens karaktär av kontroll.479 När aktörerna ”har typifierats som de som utför vissa roller”480, så är valet inte längre fritt när
det gäller att foga sig eller inte foga sig i socialt definierade normer för rollen enligt Berger och Luckmann. Rollerna i sin tur representerar den rådande ordningen,
vars representation sker på två nivåer. Den ena nivån är kopplad till själva utförandet, som i detta fall biståndshandläggningen. Men inte minst representerar rol___________________________
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len en andra nivå i termer av ett ”helt institutionellt nexus av handlingar” enligt
Berger och Luckmann.481 När det gäller fördelningen av individuellt bistånd till
äldre agerar biståndshandläggarna som representanter för den institution i vilken
handläggningsprocessen ingår.
Det institutionaliserade handlandet i form av ett handlingsmönster kan sägas
vara ett sätt att agera som är godkänt. Med detta menar vi att det institutionaliserade handlingsmönstret i realiteten legitimerats och är accepterat inte enbart bland
handläggarna, utan också bland äldreomsorgens ledning. Vi hävdar vi att handlingsmönstret snarare legitimerar än kontrasterar mot den gällande ordningen. Om
handläggarna skulle agera utifrån vad som är föreskrivet skulle det förmodligen få
långtgående konsekvenser för organisationen. Som exempel kan nämnas att den
tid som idag avsätts för handläggningsprocessen rör sig om timmar, medan ett
korrekt handlande enligt föreskrifterna sannolikt skulle omfatta dagar. Ett annat
exempel är variationen i insatserna som troligen skulle öka dramatiskt om behoven istället för utbudet fick styra. Att handlandet institutionaliserats samtidigt som
det också är legitimerat kan både spåras på en normerande statlig nivå och bland
forskare.482
För att beskriva äldreomsorgens behovsbedömning och beslutsfattande används
ofta begreppet ”biståndsbedömning” såväl av praktiken som av socialstyrelsen och
forskarvärlden. Vi menar att begreppet biståndsbedömning är mer betecknande för
det faktiska handlandet än för det föreskrivna. Biståndsbedömning står för en
sammanslagning av två moment – behovsbedömning och beslut om bistånd – till
ett begrepp. Begreppen behovsbedömning och beslut om bistånd däremot utgår
från det föreskrivna handlandet, d v s att den enskildes behov ska utgöra utgångspunkt för beslutsfattandet. Begreppet ”biståndsbedömning” som vi hävdar avspeglar det faktiska handlandet, tar i stället sin början i de befintliga hjälpinsatserna.
Det faktiska handlandet börjar s a s i lösningarna, d v s i biståndsinsatsen, där insatsen istället för behovet blir styrande för handlandet. Trots att biståndsparagrafen
är densamma för alla människor oavsett ålder och behov, har begreppet biståndsbedömning blivit synonymt med just handläggningen inom äldreomsorgen. Risken är att begreppet biståndsbedömning och biståndsbedömare kan upplevas negativt av omvärlden, eftersom begreppen får stå för något som är begränsande och
standardiserat. Detta i många stycken oreflekterade sätt att använda begreppet kan
ses som ett tecken på att handlingsmönstret är legitimerat och tas för givet inom
samhällets alla nivåer.
Som vi inledningsvis nämnt i detta avsnitt utgörs den offentliga institutionen av
de formella regler som accepteras och efterlevs enligt Lundquist.483 Lundquist
bortser härigenom från det handlande som faller utanför de formella reglerna, därför att han anser att detta informella och t o m implicita handlandet blir för brett
och analytiskt oanvändbart. Däremot skiljer Lundquist mellan regler för institution
___________________________
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och mönster för institutionsbeteende. Det handlingsmönster som vi menar är förhärskande bland biståndshandläggarna utgörs till stor del av vad Lundquist betecknar som ett mönster för institutionsbeteende. Vi har funnit att det handlingsmönster som karaktäriserar äldreomsorgen i fördelningen av individuell hjälp till
äldre och funktionshindrade är vedertaget till stora delar, därför att det förutom på
gräsrotsbyråkratnivå och inom äldreomsorgens ledning även tycks vara accepterat
på samhällsnivå. Eftersom handlandet får fortleva menar vi att handlingsmönstret
antagit den offentliga institutionens status i stor omfattning, vilket innebär att vår
tolkning av handläggningsprocessens faktiska uttryck sträcker sig utanför Lundquists definition484. Den definition som vi därför utgår från återfinns hos statsvetaren Hans Bengtsson och rättssociologen Karsten Åström, vilka definierar offentlig
institution som de regler som de involverade aktörerna verkligen följer och instämmer i oavsett om dessa är nedtecknade eller inte485.

Figur 5: Den utvidgade offentliga institutionen
Som framgår av figur 5 har vi vidgat Lundquists institutionsbegrepp, dock inte till
att omfatta hela handlingsmönstret eftersom mönstret inte är legitimerat i alla sina
beståndsdelar. Vissa av de regler som gjorts obsoleta genom att handläggarna
istället tillämpar egna standards och rutiner har kritiserats av myndigheter, vilket
vi tog upp i inledningskapitlet, varför handlingsmönstret inte kan jämställas med
en offentlig institution i alla avseenden. Detta gäller t ex när handläggare hänvisar
en begäran utan prövning eller när en begäran omvandlas till en ansökan som matchar beslutet istället för att det begärda formellt avslås. Vad vi menar ska räknas
till den offentliga institutionen i detta sammanhang är den utbudsstyrda handläggningsprocessen som mer liknar en normrationell än en målrationell beslutsmodell,
vilket sker genom att handläggarna tillämpar en insatskatalog som i vissa kommuner är formaliserad men som ofta är av diskursiv karaktär. En förklaring till att just
___________________________
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denna del av handlingsmönstret är legitimerat kan kopplas till en strävan efter förutsägbarhet och enhetlighet som utgör grunderna i den formella rättssäkerheten.

Det diskretionära handlingsutrymmet – en fråga om inskränkt autonomi
Det sätt som biståndet fördelas på tyder på att handläggarnas faktiska handlingsutrymme långt ifrån är så stort som lagen formellt sett ger dem. I detta avsnitt för vi
en diskussion kring några faktorer som vi menar kan förklara handläggarnas handlande och handlingsmönstrets utbreddhet. Utgångspunkten för resonemanget är
Lundquists teorier om autonomi, som han menar uppstår i relationen mellan byråkratens handlingsfrihet och handlingsförmåga486, vilket vi redogjort för i kapitel
tre. Handlingsfriheten är enligt Lundquist det som tillåter en äldreomsorgshandläggare att fatta beslut efter egna prioriteter, medan handlingsförmågan är ett uttryck för handläggarens faktiska möjligheter att utnyttja denna handlingsfrihet. Ett
maximalt handlingsutrymme – autonomi – föreligger när handläggaren har handlingsförmåga att utnyttja hela sin handlingsfrihet. Bristande autonomi uppstår vid
situationer med handlingsfrihet utan tillräcklig handlingsförmåga eller handlingsförmåga utan tillräcklig handlingsfrihet. Det handlingsmönster som vi kunnat visa
kan ses som ett uttryck för bristande autonomi och nedan diskuterar vi hur handlingsfriheten och handlingsförmågan påverkar detta handlande. Förutom handlingsfrihet och handlingsförmåga berörs även organiseringen av handläggningen
och dess påverkan på det faktiska handlandet.

En god men svårtillämpad lagstiftning
Det enda som formellt sett begränsar handlingsfriheten enligt socialtjänstlagen när
det gäller fördelningen av hjälp i form av bistånd till äldre och funktionshindrade,
är om ett behov kan tillgodoses på annat sätt eller att den begärda hjälpen inte inryms i vad som avses med skälig levnadsnivå. Som målrelaterad ramlag ger socialtjänstlagen handläggarna stora möjligheter att fatta beslut om hjälp där olika lösningar är tänkbara för att tillgodose ett utrett behov av hjälp. Lösningarna – det
beviljade biståndet – kan variera både i ett kvalitativt och kvantitativt avseende
beroende på vad som avses ska uppnås med biståndet. Det vi här tar upp är hur
denna lagstiftning som förväntades ge en stor handlingsfrihet åt de professionella
handläggarna i praktiken har lett till det omvända, d v s ett handlande som sker
inom ett begränsat utrymme. Enbart det faktum att lagen är vid och uppbyggd på
mål istället för att detaljreglera verksamheten kan som vi tidigare nämnt komplicera för handläggarna.
En annan tolkning som kan förklara det faktiska handlandet kan kopplas till hur
kommunerna har tillämpat lagens olika möjligheter att fördela hjälp till äldre och
funktionshindrade. I kapitel tre beskrev vi att socialtjänsten förväntades arbeta
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utifrån en strukturell nivå, en allmän eller generell nivå samt en individuell nivå.
Den generella nivån och allmänt inriktade hjälpinsatser till äldre sågs som särskilt
betydelsefulla parallellt med uppsökande och förebyggande arbete.487 Som exempel på generella insatser nämndes dagcentraler samt hjälp i den egna bostaden.488
Vilka grupper som är berättigade till de generella insatserna och vilken typ av
hjälp som ska erbjudas var tänkt att utgöra ett lokalt politiskt beslut i varje enskild
kommun. Dessa beslut skulle fattas på en politisk nivå och inte av enskilda handläggare. De personer och de hjälpbehov som inte passar in i det generella utbudet
skulle däremot ges möjlighet till en individuell prövning, där personens individuella behov och situation är avgörande, ett beslutsfattande som skulle ske med hjälp
av professionella socialarbetare. Eftersom behovet av individuella insatser är beroende av hur väl de allmänna insatserna byggts ut förväntades de generellt respektive individuellt inriktade insatserna fungera som kommunicerande kärl.
Den individuella respektive generella sättet att fördela hjälp skiljer sig emellertid i flera avseenden åt, inte minst när det gäller den enskildes rättssäkerhet. Vid
den individuella fördelningen är det individen som är initiativtagare och den som
ansöker om hjälp som då behovsprövas. Bedömningen och hjälpinsatsen ska utformas efter individens behov och önskemål samtidigt som behoven ska ställas
mot vad som kan anses vara skäligt, lämpligt och kostnadseffektivt. Ett eventuellt
avslag kan överklagas. Den generella fördelningen föregås däremot inte av några
individuella hänsyn, utan insatsen utgår från en grupps behov där individen väljer
själv om han eller hon vill ta del av tjänsten, vilket medför att inget beslut finns
som kan överklagas. Exempel på en generell insats kan vara att alla i en kommun
som uppnått en viss ålder ges rätt till hjälp med städning eller ett trygghetslarm
enligt ett kommunalpolitiskt fattat beslut. Kriteriet för möjligheten att få del av den
generella hjälpen är i detta fall åldern. Ett annat exempel på generell fördelning
kan vara att alla närstående som vårdar och hjälper en anhörig får rätt till avlösning. Kriteriet för att få hjälp i detta fall är då att vara anhörigvårdare. En central
skillnad är att den individuella fördelningen förutsätts vara behovsstyrd medan den
generella styrs av utbudet. I tablå 7 har vi sammanställt de skillnader som berörts.

___________________________
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Tablå 7: Individuell kontra generell fördelning av hjälp

Lagstöd
Målgrupp
Insats
Prövning

Beslutsfattare
Rättighet
Rättssäkerhet

Individuell
4 kap 1§ Socialtjänstlagen
Den enskilda individen
Individanpassat och ej förutbestämt
Ja - Individuell prövning utifrån biståndsparagrafens kriterier –
behovsstyrd

Generell
5 kap Socialtjänstlagen
Grupper
Förutbestämt
Nej - Ingen prövning. Generella kriterier som grund för
stödet ex ålder eller situation
– utbudsstyrd

Biståndshandläggare
En utkrävbar rättighet
Beslutet kan överklagas

Kommunpolitiker
Ingen utkrävbar rättighet
Inget beslut och ingen möjlighet att överklaga

Som nämnts förutsattes den generella och individuella fördelningen vara komplementära. Men istället för att komplettera varandra har de generella åtgärderna inte
alls använts så som det var tänkt och i praktiken har i stort sett all hjälp fördelats
med stöd av biståndsparagrafen489. Det handlingsmönster som vi visat på kan därför ses som en följd av att handläggarna inte klarar att genomföra individuella
prövningar i avsaknad av en politisk och generell nivå. Insatskatalogen har i praktiken blivit en ersättning för den generella nivån, som uppenbarligen saknas i
kommunerna. Annorlunda uttryck kan man se det som att den generella nivån har
nästlat sig in och ersatt den individuella nivå, genom att både bedömningen och
hjälpinsatserna har standardiserats och att utbudet istället för behoven blivit
styrande för processen.
En avsaknad av en tydlig generell nivå innebär även att politikerna frånhänder
sig sitt ansvar för hur fördelning av samhällets resurser till äldre ska ske med hänvisning till att det görs individuella bedömningar. Detta sker samtidigt som man
indirekt begränsar handläggarnas handlande genom att tillhandahålla en budget
som inte svarar mot behoven. Politikerna tar på så vis skydd bakom handläggarna
och inte tvärtom. Det går även att se detta som en målförskjutning i likhet med
Lundquists konstaterande att det inte tycks vara handläggarnas uppgift att tillgodose de gamlas behov enligt socialtjänstlagen, utan att i första hand se till att budgeten går ihop490.
Den fråga som kvarstår är varför handläggarna tycks acceptera att få sitt handlingsutrymme så kraftigt beskuret och varför de inte bryter mot snäva och begränsande lokala riktlinjer som många gånger omöjliggör individuella bedömningar?
Detta leder in på nästa faktor som vi menar hänger samman med handläggarnas
förmåga att utnyttja det givna handlingsutrymmet.
___________________________
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En svag profession
Som vi nämnt i kapitel två uppfattas äldreomsorgens handläggare många gånger
som en anonym och diffus yrkesgrupp, t ex finns ingen offentlig statistik över antalet handläggare inom äldreomsorgen eller någon enhetlig titel för befattningen.
Men det är inte enbart yrkesgruppen som uppfattas som diffus, utan även själva
kunskapsområdet betraktas som otydligt. Stina Johansson har i en forskningsöversikt pekat på fem områden som sammanfattar de problem som social omsorg har
som kunskapsområde491. De fem områdena är: en otydlig kunskapskärna, oklara
kunskapsgränser, den mest utbildade personalen arbetar inte med klientarbete,
uppdelade arbetsuppgifter samt arbetsledare och underställd personal utan gemensam kunskapsbas. Vi kommer här att diskutera de två förstnämnda problemområdena som vi menar kan kopplas till handläggarnas handlingsförmåga.
Den otydliga kunskapskärnan som är det första problemet, består enligt Johansson i praktiken av två kunskapskärnor ”en kring det konkreta omsorgsarbetet och
en kring dess ledning”.492 Vi menar att det finns ytterligare en kunskapskärna
inom det sociala omsorgsarbetet. Den tredje kunskapskärnan omfattar enligt vår
uppfattning kunskaper om behovsbedömning och beslutsfattande, vilket är biståndshandläggarnas arbetsuppgift. En biståndshandläggare ägnar sig varken åt
konkret omsorgsarbete eller åt att leda äldreomsorgsverksamheten. Deras arbetsuppgifter handlar istället om att tolka och förstå lagstiftningen och med lagen som
grund fatta beslut, som ibland kan stå i strid med lokala politiska beslut eller ekonomiska krav. För att klara detta det krävs det kunskap om lagstiftningen och dess
grundläggande värden och undanliggande normativa strukturer, vilket är centralt
för ett professionellt socialt arbete enligt Anna Hollander.493 Den utbildning som
idag bedrivs och som i första hand inriktar sig mot själva omsorgsarbetet och
verksamhetsledning bidrar sannolikt till att blivande biståndshandläggare inte får
den teoretiska bas som motsvarar den nya och förändrade yrkesrollen.
Det andra problemområdet som Johansson tar upp är oklara kunskapsgränser.
Det handlande som vi visat kan ses som ett uttryck för yrkesgruppens svårigheter
att hävda ett eget kunskapsområde, inte minst gäller detta i relation till personal
med medicinsk kompetens. Antalet ledare494 med utbildning i sociala ämnen
minskade under de första åren på 1990-talet med 12 procent495 till förmån för medicinskt utbildad personal. En trend som har fortsatt.496 Att den medicinska kunskapen gör intrång på äldreomsorgens kunskapsområde är inget nytt fenomen.
Tvärtom finns en lång historia där äldreomsorg i första hand har betraktats som
vård och inte som omsorg, vilket vi berört i kapitel två. Trots att socialtjänstlagen
innebär att ålderdom inte ska betraktas som sjukdom och att äldre ska ha samma
___________________________
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rätt till hjälp som alla andra i samhället, så menar vi att det ändå finns kvar ett
sjukvårdstänkande inom äldreomsorgen som påverkar handläggarnas agerande.
Vissa inslag i handläggarnas handlande, t ex snabba beslut och en fokusering på
medicinska och fysiska behov kan ha sin förklaring i detta faktum. Att sjukhuset
utgör en central arena för handläggningsprocessen bidrar sannolikt till att stärka
sambandet med den medicinska kulturen och dess kunskapsfält.
Den nära koppling som finns mellan äldreomsorg och sjukvård avspeglar sig
emellertid inte i de lagliga förutsättningarna som reglerar respektive verksamhet.
Hälso- och sjukvårdslagen är visserligen även den en målinriktad ramlag, men
som saknar en utkrävbar rättighet liknande biståndparagrafen. Sjukvården har
därmed ingen myndighetsutövning, vilket bl a påverkar synen på vem som är part.
Utifrån socialtjänstlagen är det endast den hjälpsökande som är part. Kontakter
med andra måste alltid föregås av ett samtycke eller en fullmakt som ger någon
annan möjlighet att vara legal ställföreträdare. Enligt hälso- och sjukvården existerar inte detta partsbegrepp. Istället har sjukvårdspersonalen möjlighet att informera
anhöriga om hälsotillstånd och behandlingar. Anhöriga kan ersätta och ta över den
enskildes rätt till information om hälsotillståndet utan några särskilda förbehåll om
sjukvårdspersonalen bedömer det nödvändigt. Denna tudelade syn på part och
möjligheten att ”gå förbi” den hjälpsökande i kombination med den medicinska
professionens starka roll och handläggarnas otydliga kunskapsområden kan bidra
till handläggarnas agerande. De äldres rätt och självbestämmande ges inte samma
utrymme när den professionella bedömningen förväntas dominera och veta vad
som är det bästa för patienten. Detta belyses genom fallet Margot (se kapitel sex)
som är ett autentiskt fall. Margot som bor i ett äldreboende fick hjälp av sina anhöriga att ansöka om hjälp med promenader.497 Handläggarens utredning ledde till
ett avslag och utredningen skickades i detta fall helt korrekt till de anhöriga för
kommunicering. De synpunkter som anhöriga lämnade på utredningen stod i klar
kontrast till handläggarens bedömning av Margots behov och hur dessa behov
skulle tillgodoses. I detta exempel blev det tydligt att det var handläggarens och
andra yrkesgruppers perspektiv som helt dominerade i utredningen. När väl den
hjälpsökande via sina anhöriga kom till tals framträdde en annan bild av behoven
och synen på hur dessa skulle kunna tillgodoses.
För att uppnå autonomi och utnyttja den givna handlingsfriheten krävs en stark
yrkeskår med en gedigen kunskapsgrund och en stark integritet. Detta menar vi är
något som dagens handläggare saknar och som bidrar till att de blir en del av det
norm- och legitimeringssystem som styr hur fördelningen av bistånd till äldre går
till, istället för att våga trotsa och ta parti för de hjälpsökande. Lojaliteten gentemot
den egna organisationen är därmed stark och dominerar handlandet, medan lydnaden inför lagen inte ges samma utrymme.498
___________________________
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Effekter av handläggningens organisering
Den sista faktor som har en viss påverkan på handläggarnas handlande är det sätt
på vilket handläggningen är organiserad. Handläggningens organisering har också
utgjort en viktig bakgrundvariabel i två av våra undersökningar.499 Som vi redogjort för i kapitel två ansvarade en och samma person för både myndighetsutövning och verksamhet under många år. Emellertid är myndighetsutövningen numera skild från verkställigheten i drygt 80 procent av landets kommuner.500 Blomberg, som i en nyligen publicerad avhandling särskilt studerat den specialiserade
biståndshandläggningen inom äldreomsorgen med fokus på organisationsreformens genomslag, menar att organiseringen har en stark påverkan på handläggarnas agerande.501 Argumenten baseras på teorier om olika sätt att kontrollera och
styra en verksamhet. Han anser att specialiseringen bl a lett till att rutiner och procedurer formaliserats genom att dessa är nedskrivna, vilket kan ses som en byråkratisk kontroll av processen. Förutom att de processuella reglerna kring handläggningen har formaliserats menar Blomberg att specialiseringen även inneburit
att hjälpinsatserna standardiserats. Denna formalisering begränsar handläggarnas
utrymme och sätter gränser för vad handläggarna ska respektive inte ska göra. Den
diskreta kontrollen avser de informella delarna av handläggarnas arbete. Som exempel på diskret kontroll nämner Blomberg att handläggarna gemensamt diskuterar ärenden och bedömningar utifrån rättsfall eller hur exempelvis Svenska kommunförbundet tolkat frågor som rör enskilda biståndsbeslut eller generella handläggningsrutiner. Blomberg ser detta som ett försök att skapa ett gemensamt värderings- och normsystem samt att specialiseringen av arbetsuppgifterna utgör en
byråkratisk reform som syftar till att öka styrningen och kontrollen för att få grepp
om kostnaderna inom äldreomsorgen. Även Nordström anser att organiseringen
har en stark påverkan och att utvecklingen går mot en ökad formalisering av behovsbedömningen när handläggningen specialiseras, vilket leder till att handläggarnas handlingsutrymme minskar och att standardiseringen tar över.502 Som exempel på en begränsande formalisering nämner Nordström den ökande användningen av skriftliga ansökningar. Istället ser hon informalitet, i egenskap av att det
inte är nedtecknat/formaliserat, som en förutsättning för att handläggarna ska få ett
handlingsutrymme i sitt arbete.
Att organiseringsfaktorn med en specialiserad handläggning är en bidragande
orsak till en ökad standardisering och formalisering av handläggningsprocessen
kan diskuteras. Standardiseringen är inget nytt fenomen, utan återfinns även i
kommuner med integrerade handläggare låt vara att dessa standards inte alltid varit eller är formaliserade. I handläggarstudien tillfrågades handläggarna om det
fanns riktlinjer för vilka hjälpinsatser som kan beviljas och en klar majoritet av
handläggarna uppgav att så var fallet när det gällde praktiska hjälpinsatser. Detta
___________________________
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gällde oavsett om handläggarna var specialiserade eller integrerade.503 När samma
fråga ställdes till äldreomsorgsansvariga i respektive kommun blev svaret att det
förekom riktlinjer för praktiska hjälpinsatser i nästan hälften av undersökningskommunerna. De formella riktlinjerna förekom huvudsakligen i kommuner med
specialiserade handläggare, medan de integrerade handläggarnas svar tydde på att
riktlinjerna i deras kommuner var av informell karaktär. Oavsett om riktlinjerna
var formella eller informella upplevde handläggarna att de existerade och var
styrande för vilken hjälp de kunde bevilja. Det förändrade sättet att organisera
handläggningen tyder däremot på att de informella reglerna kan ha formaliserats,
något som vi menar kan ses som ett tecken på att det informella handlandet blivit
legitimt. Även om specialiserade handläggare skickligare kan hantera vad som
avses med formell rättssäkerhet i vissa avseenden så är ändå likheterna mellan de
båda handläggarkategorierna mer påtagliga än olikheterna. Oavsett om handläggarna är specialiserade eller ej sker en stor del av handläggningsprocessen informellt, d v s inom ramen för det informella momentet så som det framgår av figur 3
i detta kapitel. Den ökade formaliseringen kan snarare bidra till att exempelvis en
hjälpsökandes begäran kommer på pränt i form av en ansökan, som handläggaren
då kan förhålla sig till. Att så sker måste betraktas som positivt ur rättsäkerhetssynpunkt. Men eftersom vi funnit att en till synes formell ansökan oftast är en efterhandskonstruktion inom ramen för handläggningsprocessens formaliserade uttryck, så måste handläggningsprocessens formaliseringstendenser mer ses som ett
sätt att legitimera det egna handlandet och tillfredställa tillsynsmyndigheterna än
som ett uttryck för att bevaka rättssäkerheten.
Vi menar att handlingsmönstret inte har uppstått i och med att arbetsuppgifterna
delats upp på två yrkesroller, utan hävdar att handlandet återfinns hos handläggarna oavsett organisering även om vi kunnat notera skillnader som kan förklaras av
hur handläggningen organiseras. Förutom de olikheter vi nämnt ovan tar sig olikheterna främst uttryck i att det skiljer sig i den tid som beviljas, genom att specialiserade handläggare visade sig vara restriktiva i motsats till integrerade handläggare som vid mitten av 1990-talet fattade generösa beslut mätt i antalet beviljade
timmar. Vad som däremot förenar de båda handläggarkategorierna, d v s den uppenbara likheten är handlingsmönstret och den omfattande tillämpningen av insatskatalogen. Oavsett om insatskatalogen är av informell karaktär eller baseras på
mer formellt antagna riktlinjer förstärks intrycket av att handläggarnas handlingsutrymme är starkt begränsat genom den styrning som katalogen bidrar till, vilket
innebär att det brister i autonomi både när det handlar om integrerade och specialiserade handläggare trots det givna utrymmet.
En förklaring till den genomslagskraft som organisationsförändringen med specialiserade handläggare fått kan mycket väl vara att specialiseringens påverkan på
biståndsbeslutens omfattning, som i sin tur får stora ekonomiska konsekvenser. Vi
har som nämnts funnit att de specialiserade biståndshandläggarna agerade betydligt mer restriktivt i fråga om den tid som beviljas. Här kan aspekter som att denna
handläggarkategori i högre grad diskuterar ärenden med varandra möjligen inver___________________________
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ka och att integrerade handläggare befinner sig närmare både personal och hjälptagare. Att skilja myndighetsutövningen från själva verksamheten skulle också
kunna ses som ett försök att bryta loss och ändra på strukturerna inom äldreomsorgen. Arbetsdelningen borde därför ha lett till att skillnaderna i agerande snarare
skulle ha varit större än vad vi funnit mellan de två yrkeskategorierna. Men organiseringen tycks än så länge inte ha stört eller förändrat några grundläggande
strukturer i själva handlingsmönstret. Organiseringsformen med specialiserade
handläggare har däremot bidragit till att varje handläggare får betydligt fler biståndsärenden på sitt bord. Denna masshantering med fler klienter leder visserligen till att igenkänningsfaktorn ökar eftersom snarlika fall tenderar att återkomma.
Trots specialiseringen resulterar sannolikt en hög produktionstakt till att handläggarna agerar som de gör och att organiseringen inte mer än nämnvärt ändrar det
faktiska handläggningsmönstret. I motsats till Blomberg504 och Nordström505 menar vi att det informella handlandet är en bidragande orsak till att hjälpinsatserna
har standardiserats och att individuella behov härigenom tillgodoses genom generella lösningar. Det är i den informella delen av handläggningsprocessen som den
egentliga konstruktionen av en hjälptagare sker, där den hjälpsökande standardiseras och kategoriseras långt från lagstiftningens normer och föreskrifter och fri från
insyn. De ökade formaliseringen som Nordström och Blomberg syftar på kan snarare ses som att formalisera ett vedertaget informellt handlande.

Slutord
Vi har i denna avhandling beskrivit en process som går ut på att fördela individuellt bistånd till äldre och funktionshindrade, vars resultat baseras på empiri som
sträcker sig från mitten av 1990-talet fram t o m 2001. Under denna period har
biståndshandläggningen genomgått en förändring från att ha utgjort en del av en
integrerad yrkesroll till en uppdelning i två yrkesroller. Trots denna förändring har
omorganiseringen inte satt så stora spår i handläggningsprocessen även om vissa
skillnader finns. Vad som istället framträtt är ett handlingsmönster som förmodligen existerade redan innan vi påbörjade detta arbete och som sannolikt fortlever.
Som vi kunnat konstatera har detta handlingsmönster två ansikten, varav det ena
utgörs av ett informellt handlande där den egentliga konstruktionen av äldreomsorgens hjälptagare äger rum. Inom ramen för detta moment har den s k insatskatalogen en avgörande betydelse. Det andra ansiktet uppvisar ett formaliserat uttryck av det informella handlandet. Det formaliserade uttrycket uppvisar inte allt
som försiggått utan enbart valda delar. Även om handlingsmönstret i viss utsträckning baseras på de formella regler som omgärdar denna process är mönstret
inte minst ett uttryck för de informella standards och rutiner som tillämpas samt
utgörs av ett handlande, som innebär att det finns regler som gjorts obsoleta. Processen är inte enbart institutionaliserad, utan utgör dessutom en offentlig institu___________________________
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tion som har utvidgats genom legitimeringen av insatskatalogens utbudsstyrda
behovsbedömning och beslutsfattande, vilket vi åskådliggjort i figur 5.
Utvidgningen av den offentliga institutionen mot en mer standardiserad och rutiniserad handläggning drabbar de hjälpsökande i både formell och materiell mening. Den formella rättssäkerheten har som främsta kriterium ”att lika fall ska behandlas lika”. Detta står emellertid i vissa avseenden i direkt kontrast till socialtjänstlagens målrationella karaktär som i stället betonar den materiella rättssäkerheten. Enligt socialtjänstlagen blir denna form av likhet inte alltid möjlig. Socialtjänstlagens beslutsmodell där individens unika situation bildar utgångspunkt, vilket de facto implicerar en variation, har därmed det lite udda rättssäkerhetsmålet
att ”lika fall ska behandlas olika”506. Genom handlingsmönstret har vi funnit att
det som sker inom äldreomsorgen snarare kännetecknas av det omvända, d v s att
olika fall behandlas lika.
En konsekvens av att standards och rutiner, som inte har formell status, blivit
det normala och accepterade handlandet vid fördelningen av bistånd och som vi
menar blir en del av en offentlig institution, är att äldre och funktionshindrade berövats rätten att få en individuell bedömning men framförallt rätten att få sin sak
prövad. Därför kan handläggningsprocessens syfte och trovärdighet med fog ifrågasättas. Istället för att vara en professionell bedömning där individens behov och
förutsättningar uppmärksammas föreligger en uppenbar risk att denna process
istället uppfattas som en ren administrativ rutin, som man egentligen kan klara sig
utan. Faran med en sådan uppfattning är att den kan tas som intäkt för att socialtjänstlagen inte är relevant i sammanhanget och att en rättighetsparagraf inte är
nödvändig för att äldre och funktionshindrade ska få hjälp.
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Summary
Distributing assistance to the elderly – The case handling process
within elder care
Access to home care services and to special residences is a right which is described by the term assistance and is regulated in the Swedish social services law. The
task of assessing the need for help, and for coming to a decision has, in the majority of municipalities in Sweden, been delegated to special processing officers (often
social workers). The distribution occurs by means of a bureaucratic procedure –
the handling process – which constitutes the focus of the disputation. The supervisory/oversight authorities have reviewed the handling process and pointed out several deficiencies in the process, with emphasis on the formal handling, while researchers have reviewed the assistance that the elderly are granted and established
that there are few connections between the needs of the person seeking help and
the assistance decision. Factors which are considered to influence the decision are
linked instead to the age of the person seeking help and proximity to relatives, but
not least to the handling officer’s abilities and knowledge. Even structural environmental issues such as the economic relationship, government reforms and various ways of organizing the handling process are considered to influence the needs
assessment and decision-making. The number of people who have been granted
assistance has also nearly been halved from the 1980´s until the year 2000, which
is considered to be the result of the needs assessment process becoming more restrictive and guided by local, restrictive norms. The picture that emerges of elder
care’s processing of assistance can be grasped as paradoxical. On the one hand,
the handling process is described as unstructured with implications of a lottery
without any connection between the needs of the help-seeker and the assistance
decision, and where the process officer’s influence on the decision is great. On the
other hand, the needs assessment is described as steered and predetermined and
where the process officer’s influence is extremely restricted. It is apparent that
there is a lack of knowledge as to how the process officers work and also manage
the discretion in their professional role that they are formally assigned in the legislation and which they are expected to have in their role as street-level bureaucrats.

Objective
In order to add to the knowledge around the handling process for assistance to elderly and disabled people, the objective of the disputation is to describe and analyse how the needs assessment and decision-making processes within elder care are
handled in relation to the legislation.
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We have chosen to approach this objective through the following questions:
• How do the process officers manage the formal steps within the process of
assessing and determining assistance? (application, investigation, decision)
• How do the process officers survey and assess the needs of the person
seeking help?
• What characterises the assistance decision, and how is this decision/finding
related to the help-seekers request?
• What role does the organisation play? In other words, whether the process
officers are specialised (only work with needs assessment), or integrated
(have multiple roles)?
• What differences are there between the actual and the prescribed handling
of cases during the various steps in the process?

The law, the role and the task
The manner in which assistance should be distributed is regulated by the social
services law, where the pertinent rules and goals for elder policy are specified, as
well as in the administrative law which prescribes the procedural rules for how
this administrative exercise shall be carried out. The social services law is a goaldirected framework legislation with features related to responsibilities for the
authority (social services) and certain rights for the individual. The law is divided
into three levels, structural, general and individual. The social services law and the
“assistance paragraph” which regulate the individual level have a rational, goaldirected argumentation, which means that it starts with the need and the individual’s situation. To act in a rational, goal-directed fashion suggests that the handling
process should be steered by goals, means and consequences. The needs assessment and decision-making process are therefore, according to the social services
law, expected to be steered by needs and goals.
In order to evaluate the deficiencies which the framework legislation leads to,
in the form of reduced possibilities for government control and observation, the
handling process is safeguarded by a number of procedural rules, whose primary
aim is to guarantee legal security for the individual, most of all their formal legal
rights. The rules for the handling process impact the investigative responsibility of
the authority, as well as the manner in which the decision should be produced, but
additionally, the help-seeker’s right to observe and possibility to influence the investigation of need. The handling process is expected to follow a given order
which begins with the actualizing of a case and ends with the decision.
The task of implementing the requirements and intentions of the legislation
with regard to the right to assistance for the elderly and disabled has been delegated to special process officers (often social workers) in the majority of municipalities in Sweden. These process officers are given responsibility and authority
along with a great deal of freedom to act. The process officers within elder care
can be considered as what Lipsky defined as “street-level bureaucrats”. Characteristic for a street-level bureaucrat is that he/she has both direct contact with citizens
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and a degree of discretion in acting to accomplish their task. The process officers
in elder care are public civil servants, which means that they must adhere to values
that are unique for the public sphere and which can be divided into economic values and democratic values. In the role of process officer there is also an expectation of expertise and possession of a certain professional knowledge. The process
officer’s task can also be described in terms reflecting the construction of the client, which briefly stated, means the transforming of a particular individual into a
client or recipient of assistance. The construction of the client exists in all organisations; whereever the agency has been assigned a specific task which involves
addressing only certain aspects of the person’s total need.

Method
In order to answer the question of how the handling process works, we have utilised data that was collected from 1995-2001. Method and selection has varied,
depending on the questions and starting points in the various studies, but the overall aim has been to review how needs assessment and decision-making occur
within elder care. The first study that is included in the disputation was carried out
from 1995-1996 in Sundsvall and is entitled the Sundsvall study. The study was
based in part on a document review, and in part on personal interviews with process officers as to the manner in which they carry out a needs assessment.
Two years later a national study was carried out around the needs assessment
and decision-making process within elder care. This study, which will be referred
to here as the process officer study was based on a survey form sent to 327 process
officers. The survey consisted of in part, general questions about the handling
process and in part, case descriptions of three elderly help-seekers according to the
vignette method. With the starting point in these three case descriptions, the process officers were asked to do an assessment of the needs of the person seeking
help as well as to make a decision about assistance. One of the objectives of the
study was to see if the manner in which process officers were organized, and the
handling process, influenced the decision for assistance.
In 1999 another national study was carried out, this time with a focus on the
documentation of the handling of cases and especially on the content of the decision. In this study, which we will call the documentation study, 1190 documents
from process officers in 29 municipalities were reviewed. The objective was to see
how the assistance decision was documented and which information the helpseekers received regarding the assistance that had been decided upon. In connection with the documentation study, a further review was carried out with a focus
on what was documented in the investigation. The last source of information consists of a number of conversations with process officers in focus groups. Regular
meetings were held in various rounds from 1999 – 2001 with process officers in
three municipalities. The conversations revolved around legal matters, assessment
criteria and discussions regarding need.
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With these four studies as a foundation, we have attempted to conceptualize as a
whole, the handling process and the performance of the process officers. Most
central in the analysis has been to see if there is a common pattern and a structure
to the actions of the process officers.
The reality of what they do has therefore been compared to the prescribed and
expected process.

The actual handling process
The results are summarized in a number of central points divided after the various
stages in the handling process: application, investigation/needs assessment, and
determination of assistance.
Application
• The request by the person seeking help is not always accepted, nor documented as an application
• The request is adapted and reformulated to match what is offered by the municipality and local guidelines.
• The specialised process officers (those who only work with needs assessment)
document and handle the request as an application more frequently than do
those who are working in integrated units (have multiple roles).
Investigation/Needs assessment:
• Conversation and observation are the methods which process officers utilise in
order to find out about need.
• The hospital, along with the help-seeker’s home, comprise the central “arena”
for the handling process.
• Several actors are often involved in the handling process, as well as in the notification of the need for the investigation, something that also does not appear
in the documentation
• Needs assessment was depicted in the mid 90’s as a continually progressing
relational process. Five years later the same process is described as having an
acute focus and decisions are made quickly and under pressure.
• The process officers describe the needs of the help-seekers in terms of completed solutions or services.
• The documented investigations are brief and follow a certain standard pattern,
where information regarding medical diagnosis is always included, and to a
certain extent even information about the family situation and the person’s living situation. On the other hand, information as to the help-seeker’s interests,
habits and life situation in general is missing.
• The documentation is extremely deficient with regard to the consideration of
the individual’s right to assistance and the assessment of a reasonable quality
of life.
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• Documented consent, authorizing contact with others outside the social service
authority is seldom found. It is also uncommon that the investigations are
communicated to other involved actors.
Determination of Assistance
• The services or assistance granted are both similar and dissimilar. The similarities in the decisions manifest themselves in that the help that is granted is
comprised of a relatively limited number of services, which also tend to be
predictable. Even the differences in the decisions are found again within the
frame for these limited services.
• The decisions made by specialized processing officers are more restrictive and
more uniform than those made by integrated process officers.
• The differences between the decisions made by the specialized and integrated
process officers decrease when the need for help places demands for more extensive services.
• The formulations of the decisions do not always provide information as to
what has been granted or how often the help shall be provided.
• It is extremely rare to see formal rejections, even if the process officer has
reached a decision that differs from the request.

The two faces of the handling process
The actual handling process that we have found has few similarities with that
which is prescribed. The actual handling can instead be said to consist of two primary “faces”. One of these faces of the pattern of handling cases is characterised
by an informal process, and the other by the formal expression of the informal
process. In the informal process, the real “construction” occurs, it is here where it
will be determined whether the help-seeker will obtain client status or not. What
happens at this point is that the request or a report is compared to the predominant
service catalogue. A request that does not fall within the frame of the service catalogue runs a great risk of being turned away or transformed into an existing service. By the service catalogue, we mean locally accepted norms regarding the various services which are possible to, or allowable to be granted in a specific municipality, and which are politically accepted or have been formalised by the organisation in another manner. A service catalogue can even exist in the form of a discourse, an accepted practice among process officers, a “catalogue” that they themselves have been involved with and participated in the construction of, and which
therefore does not exist in print but functions as a quiet agreement which all of the
process officers within a municipality are thought to be aware of. Our definition of
a service catalogue consists, for these reasons, of a catalogue which exists in a
formalised sense as well as in the form of a discourse. During the informal component of the process, the meeting occurs between the process officer and the
help-seeker, but even often with relatives and other professional disciplines representing primarily medical personnel. The meeting occurs either on a care unit at
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the hospital or in the help-seekers home. It is on this occasion that the needs assessment occurs and it ends with the process officer coming to a verbal decision.
After the verbal decision is presented, the other side of the handling process begins, which is the formalised expression of the informal process. The verbal decision is formalised and through this process the formal application is made. When
this second point in the process is reached, both the assessment and determination
of services is in reality already complete. The primary activity at this point in the
process is the documentation. Yet the documentation does not expose all that has
occurred, it is actually an after-the-fact construction, in order to conform to the
administrative routines and to legitimize the process. As becomes clear here, that
which takes place in the informal process disregards the request for help if it
doesn’t fall within the frame of the local service catalogue, and which results in
the request not being documented. The documentation also seldom describes the
participation of other actors and their influence on the decision-making process or
whether differences of opinion around the assessment took place. The investigation which the process officer completes focuses on physical and medical needs,
while social, mental health and existential needs become invisible.
As is made clear, there are great differences between the prescribed and the actual process. These differences can be connected both to the material rules and to
the procedural rules. The differences which originate with the material rules deal
primarily with the deficiencies in the individual assessment and that the service
offering steers the process. Instead of being steered by the needs of the individual,
it is steered by standards and routines. Another factor is that the social, mental
health and existential needs are disregarded. Deviations from the procedural rules
primarily affect the right to an application request and the obligation of the authority to investigate the request. Even the rules related to the process being observable, participation in the process and communication of what has occurred, become
obsolete.
The process that emerges in the disputation is a uniform pattern which does not
appear to have been influenced by the manner in which the handling process is
organised. The pattern of action which we see as dominant among process officers
seems to be well grounded and accepted in the society, which implies that it has
assumed a public institutional status.
Translated by David Rosenberg
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Bilagor
Bilaga 1. Frågeområden/formulär till områdescheferna i
Sundsvallsstudien.
Nr ..........

Distrikt ................

__________________________________________________________________

Bakgrundsfaktorer:
Ålder ...........
Grundutbildning:

 sociala omsorgslinjen
 föreståndarutbildning
 sjuksköterskeutb med
vidareutbildning
 sjuksköterskeutbildning
 socionom
 annan utb ...................
 saknar

Ytterligare utbildning ................................................................................................
År i yrket .....................
Annan yrkeserfarenhet ..............................................................................................

Frågor utifrån aktuell akt

Akt.nr:

Vem tog initiativ till ansökan/anmälan? Har detta dokumenterats. Om inte - varför?
Ansökningsdatum?
Vem framställde begäran?
Vad framställdes i begäran?
Har andra kontakter tagits som inte noterats i utredningen (innan eller efter besöket)?
Dokumenteras andra delar av utredningen någon annanstans?
Hur förvaras originalet?
Kan du beskriva ditt tillvägagångssätt vid just denna bedömning?
Vilka faktorer vid bedömningen ansåg du som viktigast (vägde tyngst)?
Vad anser du vara den sökandes behov, din bedömning?
Ansåg du att den sökande kunde uttala sina behov (tydligt eller...)?
Om inte hur gjorde du för att ta reda på behoven?
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Var det någon annan person som uttalade behoven?
Har några mål satts upp med insatserna?
Om du haft obegränsat med resurser hade du då gjort en annan bedömning och fattat ett annat beslut?
Ville personen ha hjälp eller vill hon undvika hjälp?
Hur hanterade du situationen?
Anser du att du beviljade hela det begärda?
Om inte: Vad avslog du och hur noterades och motiverades detta?
Hur har ärendet kommunicerats?

Allmänt om behovsbedömning

Nr:

Brukar du använda någon särskild metod eller modell vid behovsbedömning?
 Katz
 ADL-trappa
 Omsorgstrappan
 Y-skala
 Observation
 Samtal
 Bergerskalan
 Laholms-modellen (bläckfisken)
 Nätverksanalys
 Livstilsanalys
 Annat ......................................
Har du eller distriktet några principer eller policy vid behovsbedömningen?
Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på ditt sätt att behovsbedöma:
 Jag anser det är viktigast att se vad vårdtagaren inte klarar av själv
 Jag anser det är viktigast att ta reda på vårdtagarens sociala situation, vanor, intressen, farhågor och önskemål
Hur gör du när du ska bedöma social situation?
Hur gör du när du ska bedöma vanor, intressen, m m?
Hur gör du när du ska få fram vad personen klarar själv eller inte klarar själv?
Vad anser du vara det viktigaste att tänka på vid behovsbedömning?
Tycker du att det är svårt eller lätt att genomföra behovsbedömningar?
Vad är svårt och vad är lätt?
Önskar du några hjälpmedel vid bedömningarna?
Vilket behov anser du vara viktigast eller högst prioriterade?
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Bilaga 2: Tabeller – handläggarstudien
Tabell A: Population och det reella antalet deltagande kommuner
resp handläggare, Handläggarstudien507
Utvalda
kommuner

Kalkylerat
antal handläggare

Medverkande
kommuner

Rapporterat antal
handläggare

Handläggare i
enkätundersökningen

Bortfall av
handläggare

7

35

7

28

25

Större städer

9

135

6

137

121

Medelstora
städer

4

40

4

27

24

20

210

17

198

170

-3
(11%)
-16
(12%)
-3
(11%)
-22
(11%)

3

30

3

34

27

Större städer

4

120

4

107

85

Medelstora
städer

3

60

3

64

50

10

210

10

205

162

30

420

27

403

332

BUMkommun
Förortskommuner

Sa
TRADkommun
Förortskommuner

Sa
Totalt

___________________________
507

Lindelöf M & Rönnbäck E 1997
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-7
(21%)
-22
(21%)
-14
(22%)
-43
(21%)
-65
(16%)

Tabell B: Förteckning över deltagande kommuner i bokstavsordning,
Handläggarstudien508
Kommun

Kommuntyp

Organisation

Avesta
Borlänge
Botkyrka
Burlöv
Ekerö
Eskilstuna
Falkenberg
Haninge
Helsingborg
Karlshamn
Karlstad
Linköping
Lund
Norrköping
Nyköping
Salem
Solna
Staffanstorp
Sundsvall
Södertälje
Tyresö
Täby
Uppsala
Vallentuna
Ystad
Ängelholm
Örebro

Medelstor stad
Medelstor stad
Förort
Förort
Förort
Stor stad
Medelstor stad
Förort
Stor stad
Medelstor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Medelstor stad
Förort
Förort
Förort
Stor stad
Stor stad
Förort
Förort
Stor stad
Förort
Medelstor stad
Medelstor stad
Stor stad

TRAD
BUM
BUM
TRAD
BUM
TRAD
BUM
BUM
BUM
TRAD
BUM
BUM
TRAD
BUM
BUM
TRAD
TRAD
BUM
TRAD
TRAD
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
TRAD
BUM

___________________________
508

Lindelöf M & Rönnbäck E 1997
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Tabell C: Översikt över de 27 kommunerna i fråga om äldre (procentuell fördelning) och resurser (kronor) i relation till antal äldre.
Genomsnitt
för samtliga
27 kommuner

BUMkommuner

TRADkommuner

Förortskommuner

Stora
städer

Medelstora
städer

Andel äldre 65 år –
w (%)

15,2
(13,6)

14,5

16,0

11,1
(9,3)

16,3
(12,4)

19,5
(13,7)

Andel äldre 80 år –
w (%)

3,9
(5,0)

3,7

4,2

2,5
(2,8)

4,3
(4,4)

5,2
(5,0)

Kostnad per kommuninvånare

6 477
(8 014)

6 015

7 261

4 771
(5 067)

6 943
(7 105)

8 246
(8 123)

Kostnad per person
65 år – w

43 301
(43 300)

42 200

45 175

44 065
(42 806)

43 097
(42 426)

42 503
(43 704)

Antal personer 65
år - w per handläggare

907

1109

565

879

850

1030

Antal personer 80 år
– w per handläggare

227

276

143

193

223

279

Andel av 65-79 år
med hemhjälp (%)

3,9
(4,9)

3,6

4,3

3,6
(3,6)

4,3
(4,5)

3,6
(4,6)

Andel av 80 år - w
med hemhjälp (%)

19,5
(21,6)

18,3

21,6

19,2
(19,7)

21,4
(21,3)

17,4
(21,9)

Andel av 65-79 år i
särskilda boendeformer (%)

2,7
(3,1)

2,7

2,7

2,5
(2,6)

2,8
(3,0)

2,7
(3,0)

Andel av 80 år - w i
särskilda boendeformer (%)

22,0
(24,3)

21,7

22,5

21,8
(21,8)

22,5
(24,2)

21,5
(23,7)

13

10

3

4

6

3

8

8

7

7

Förekomst av riktlinjer (antal)

Förekomst av policy
22
14
(antal)
Anm: Siffror inom parentes anger medelvärde för hela riket.

Tabell D: Handläggarna fördelade på kommuntyp, Handläggarstudien509.
Kommuntyp
Förortskommuner
Större städer
Medelstora städer
Totalt

Specialiserade
handläggare

Integrerade handläggare

Antal handläggare

29
118
18
165

23
84
55
162

52
202
73
327

___________________________
509

Lindelöf M & Rönnbäck E 1997
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Tabell E: Handläggarnas högskoleutbildning, Handläggarstudien510
Utbildning
Social omsorgslinje/
föreståndarutbildning
Sjuksköterskeutbildning
Socionomutbildning
Saknar adekvat högskoleutbildning
Totalt
Anmärkning: Ett internt svarsbortfall på 3 personer

___________________________
510

Lindelöf M & Rönnbäck E 1997
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Antal

Andel

261

80,5

20
5
38

6,0
1,5
12,0

324

100,0

Tabell F: Förteckning över kommunerna (ej namngivna) och den genomsnittligt beviljade tiden för Sven och Gerda sorterade efter organisation och kommuntyp, Handläggarstudien511.
Kom- Org
mun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM
BUM

15

BUM

16

BUM

17

BUM

18
19
20
21
22
23
24
25

TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD

26

TRAD

27

TRAD

Kommun-typ

Förort
Förort
Förort
Förort
Förort
Förort
Förort
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Medelstor
stad
Medelstor
stad
Medelstor
stad
Medelstor
stad
Förort
Förort
Förort
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Stor stad
Medelstor
stad
Medelstor
stad
Medelstor
stad

Antal Medelvärde
hand- Svens bevillägga- jade tid per
re
vecka

Standardavvikelse
Gerdas tid

6
3
2
4
5
2
3
23
23
11
14
25
24
7

6,46
3,42
7,00
4,63
6,15
6,63
5,50
5,55
4,39
8,93
1,54
6,83
4,23
4,96

1,88
1,38
0,71
1,71
3,93
1,24
2,18
3,47
3,22
2,91
1,71
4,27
2,49
1,91

6,75
5,92
9,13
5,31
6,45
8,23
8,33
6,15
5,13
7,48
1,48
6,20
5,81
5,04

1,95
1,51
0,88
0,85
0,96
0,67
2,52
2,80
1,36
2,04
0,61
2,82
1,57
1,23

8

6,81

1,66

6,16

1,92

6

4,50

2,87

5,00

2,50

3

3,67

0,95

3,67

1,12

2
2
23
29
24
13
16
11

6,50
7,75
9,32
7,73
9,10
5,10
4,92
6,82

1,77
0,00
4,72
4,08
4,79
3,07
3,89
3,77

5,75
7,50
6,22
6,20
9,29
6,46
4,80
6,32

0,35
0,71
2,89
2,90
3,47
2,80
1,69
1,95

19

6,21

3,93

6,05

2,01

19

5,18

5,52

6,51

3,83

327

6,16

4,05

6,10

2,78

___________________________
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Bilaga 3: Tre fallbeskrivningar512
Sven (Fall 1)
Sven Andersson, som är 77 år och ensamstående (frånskild), bor i en modern enrumslägenhet i innerstadsområde i Y-stad. Bostaden ligger ca 1 km från närmaste servicehus med dagcentral (restaurang). Det finns
inga kommunikationer som passerar där Sven bor. Under sitt yrkesverksamma liv arbetade Sven inom verkstadsindustrin.
För en vecka sedan drabbades Sven av hjärtinfarkt. Sjukhuset har kontaktat dig och meddelar att Sven är
medicinskt färdigbehandlad och behöver hjälp av hemtjänsten. Sven har inte tidigare haft någon hjälp från
hemtjänsten.
Sven är nu hemma i bostaden. Han har inte själv begärt hjälp, men har gått med på ett hembesök. Han
har inga större problem att röra sig , men är svag efter infarkten och måste medicinera. Vid hembesöket
noterar du att han äter mycket dåligt och att han inte sköter sin tvätt och hygien. Lägenheten ser inte ut att ha
varit städad på länge. Själv vill Sven inte riktigt medge att han har problem med detta. Sven har inte många
intressen, men spelar på tips och trav samt ser på TV. Du förstår att Sven lever mycket isolerat. Under hembesöket säger han att det skulle vara bra om någon kom varje dag och lagade middag och städade upp någon
gång ibland. För övrigt säger han att han klarar sig själv. Sven har få anhöriga och vänner. En son bor i samma stad, som han endast träffar någon gång om året. En grannfru brukar titta in någon gång i veckan.
Gerda (Fall 2)
Gerda Bergman är 86 år och pensionerad kommunaltjänsteman. Hon är änka sedan många år och bor i en
liten villa på fyra rum och kök i utkanten av X-stad. Gerda bor ganska långt från servicehus och dagcentral.
Gerda har haft hjälp sedan ett år tillbaka eftersom hon ser dåligt och har svårt att gå. Hon har hjälp med städning varannan vecka med dammsugning och golvtorkning. Maten får hon hemsänd varje dag samt har hjälp
med inköp och andra ärenden. Gerda får hjälp två gånger i veckan ca 2 timmar/vecka. Förutom hemtjänst har
hon också färdtjänst.
Gerda ringer dig och vill att du gör ett hembesök eftersom hon önskar mer hjälp. Nu säger hon att hon
inte orkar damma själv. Dessutom vill Gerda ha hjälp med att duscha och hon anser att dusch en gång i
veckan är för lite. Helst vill hon duscha två till tre gånger i veckan. Anledningen till att Gerda önskar mer
hjälp är att hon känner sig sämre och inte själv orkar sköta dessa sysslor längre. Hon känner sig allmänt svag
och är rädd för att ramla. Den hemsända maten är hon missnöjd med. Gerda säger att hon får problem med
magen p g a maten.
Vid hembesöket är dottern Karin med. Dottern som bor i en grannkommun brukar hjälpa Gerda med
tvätt, fönsterputs och storstädning. Dottern berättar att hon inte själv känner sig frisk och att hon lider av högt
blodtryck. Därför orkar inte Karin hjälpa till lika mycket som tidigare. Både Gerda och Karin anser att det
behövs mer hjälp. Gerda talar om att hon minsann har jobbat i hela sitt liv och betalat skatt. Dessutom vet
hon att hon har rätt att få hjälp enligt socialtjänstlagen.
Gerda har alltid varit en aktiv kvinna och hennes största intresse är att spela bridge. Hon har tidigare haft
väninnor som spelat tillsammans. Flera väninnor är döda eller skröpliga idag. Detta i kombination med hennes försämrade syn gör att hon inte längre kan spela. Vid hembesöket får du ett intryck av att hon saknar
detta umgänge.
Gerdas önskemål om hjälp är: Matlagning i hemmet vardagar, städning inkl dammtorkning åtminstone
varannan vecka, hjälp med dusch minst två gånger i veckan. För att avlasta dottern säger Gerda att hon önskar få det rejält uppstädat en till två gånger per år och att fönstren putsas vid samma tillfälle.
Einar och Anna (Fall 3)
Vårdbiträdespersonalen ringer dig och berättar om Einar och Anna och deras situation. Enligt personalen är
Anna alldeles slutkörd och orkar inte med att sköta Einar. Einar är 79 år och lider av Alzheimers sjukdom.
Han är utredd på långvårdskliniken och diagnosen är fastställd sedan ett år tillbaka. Anna, som är 73 år,
sköter om Einar i bostaden.
Einar och Anna bor i en modern trerumslägenhet i förortsområde i Z-stad. Einar har tidigare varit på
dagvård för dementa tre gånger i veckan, men har inte besökt dagvården den senaste tiden. Anledningen är
dels att han inte vill åka iväg, dels att han är aggressiv och stör och bråkar med de andra gästerna. Du har
beviljat makarna hjälp 2 - 3 gånger i veckan. Hjälpen består i att ett vårdbiträde kommer hem till makarna för
att passa och hjälpa Einar för att Anna ska kunna gå ut. Du har bett att Anna ska ringa om hon behöver mer
___________________________
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hjälp. Anna har tidigare varit vital och pigg utan synbara handikapp. Hon har även uttryckt att hon vill hjälpa
Einar och ta hand om honom själv.
När du kommer hem till Einar och Anna märker du att en förändring har skett. Anna är trött. Dessutom
har hon stora blåmärken på armarna. På direkt fråga säger Anna att hon fått blåmärkena när hon försökt
hindra Einar från att gå ut. Anna berättar vidare att hon inte får sova på nätterna, eftersom Einar är upp och
stökar och ibland brukar han säga att han ”ska gå hem.”. Makarna har två barn, som oroar sig för situationen.
Barnen bor på annan ort och har små möjligheter att hjälpa till. Anna talar om att hon aldrig kan lämna Einar
utan tillsyn. När hon har avlastning känner hon sig ändå oroad och stressad. Vid dessa tillfällen måste Anna
passa på att uträtta ärenden. Därför får hon inte den vila hon behöver säger hon.
Anna talar om att hon inte orkar en dag till, samtidigt som hon säger sig ha dåligt samvete över att hon
inte klarar av att vårda honom. Anna har i hela sitt liv varit noga med hemmets skötsel. Familjen och hemmet
har varit det centrala för Anna.
I dagsläget känner sig Anna väldigt vankelmodig i fråga om hur situationen ska lösas. Å ena sidan vill
Anna ta hand om Einar i hemmet, å andra sidan känner hon sig just nu mycket trött.
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Bilaga 4: Handläggarenkäten (exklusive fallbeskrivningarna och attitydfrågorna)513
I. Bakgrund
Fråga 1
Hur gammal är du?
........... år
Fråga 2
 Kvinna
 Man
Fråga 3
Vilken adekvat högskoleutbildning har du? Ange ett alternativ.
 Social omsorgslinje/servicelinje
 Föreståndarutbildning
 Sjuksköterskeutbildning med vidareutb
 Sjuksköterskeutbildning
 Socionomutbildning (linje...........................)
 Saknar högskoleutbildning
Fråga 4
Har du någon av följande utbildningar? Ange ett alternativ.
 Undersköterske/skötarutbildning på gymnasienivå
 Social servicelinje på gymnasienivå
 Hemvårdarutbildning
 Ingen av dessa tre alternativ
Fråga 5
Har du någon ytterligare utbildning? Ange ett alternativ.
 Annan högskoleexamen
 Högskolepoäng
 Annan utbildning......................................................
 Ingen ytterligare utbildning
Fråga 6
Hur många år har du totalt arbetat som handläggare och/eller arbetsledare inom äldreomsorgen?
Antal år:..................
Fråga 7
Har du någon annan yrkeserfarenhet (nämn högst 2 befattningar/yrken)?
Befattning..................................................
Antal år........................
Befattning..................................................
Antal år........................
II. Organisering
Fråga 8
Hur är din tjänst organiserad? Ange ett alternativ.
 Jag arbetar enbart med biståndsbedömning/handläggning
 Jag arbetar både med biståndsbedömning/handläggning och arbetsledning
 Annat:.....................................................................................................
___________________________
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Fråga 9
Vilken typ av område ansvarar du för? Ange ett alternativ.
 Enbart eget boende
 Enbart särskilt boende
 Både eget boende och särskilt boende
 Annat
Fråga 10
Hur benämns din befattning? Ange ett alternativ.
 Områdeschef
 Hemtjänstassistent
 Föreståndare
 Biståndsbedömare/biståndshandläggare
 Enhetschef
 Distriktssköterska
 Annan befattning ...................................................................
Fråga 11
Hur många år har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter (se fråga 8)?
..........................år
Fråga 12
Vilka ärenden handlägger du? (Flera alternativ kan anges)
 Hemtjänstärenden (SoL)
 Färdtjänstärenden (SoL)
 Särskilda boendeärenden (SoL)
 LSS-ärenden
 Annat:.............................................................................................
III. Handledning och stöd
Fråga 13
Vem rådgör du med i svårbedömda ärenden? Ta ställning till varje alternativ.
Närmast överordnad
Kollega
Professionell handledare
Annan:.....…

Alltid





Ofta





Ibland





Sällan





Aldrig





Fråga 14
Hur många utbildningsdagar har du fått under de två senaste åren i lagstiftning som rör handläggningen av
biståndsärenden?
Antal dagar ................................
Fråga 15
Hur många utbildningsdagar har du fått de senaste två åren i hur man bedömer behov (tillvägagångssätt,
modeller, metoder)?
Antal dagar ................................
Fråga 16
Anser du att du har erforderlig kompetens för att bedöma och fatta beslut i biståndsärenden?
 Ja
 Nej
 Om nej, vad saknas:........................................................................
IV. Handläggningsrutiner
Fråga 17
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Finns det kommunala riktlinjer för vad man kan respektive inte kan få hjälp med. Ta ställning till varje alternativ.
Insats
Städning
Inköp
Matlagning
Färdtjänst
Personlig omvårdnad
Särskilt boende
Aktivering

Ja








Nej








Vet ej








Fråga 18
Finns det kommunala rutiner för dokumentation och handläggningen av äldre- och handikappomsorgsärenden? Ta ställning till varje alternativ.
Ärende
Hemtjänst
Särskilt boende
Färdtjänst
LSS

Ja





Nej





Vet ej





Fråga 19
Har du tillgång till en utredningsmall (PM eller annan vägledning för vad biståndsutredningen bör innehålla)
vid handläggningen?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Fråga 20
Var dokumenterar du den enskildes begäran vid en ansökan om en social tjänst? Ange ett alternativ.
 Använder en separat ansökningsblankett
 Särskild rubrik för ansökan finns i utredningsmall/blankett
 Framgår enbart i löpande text i utredningen
 Dokumenteras inte
 Annat sätt..........................................................................
Fråga 21
Om du använder en separat ansökningsblankett (se fråga 20), vem fyller i den?
...........................................................
Fråga 22
Hur lång tid brukar du vanligtvis avsätta för handläggningen av ett nytt hemtjänstärende? Vi vill att du uppskattar tidsåtgången uppdelad på följande moment.
1. Planering inför utredningen (bokning, förberedelser, telefonsamtal m m)
2. Hembesök

antal timmar:.................
antal timmar:.................

3. Vårdplanering, andra kontakter m m
4. Dokumentation och beslutsfattande

antal timmar:.................
antal timmar:.................

Fråga 23
Hur handlägger du vanligtvis en ansökan om en social tjänst (hemtjänst, färdtjänst m m)? Ta ställning till
varje alternativ.
Prövar enl
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Prövar enl

Hänvisar till

Personlig omvårdnad
Städning
Fönsterputs
Inköp
Matlagning/distribution.
Färdtjänst
Boende
Aktivering

6 § SoL

10 § SoL



















privat el annan
utförare utan prövning enl
SoL









V. Tillvägagångssätt vid bedömning
Fråga 24
Använder du något hjälpmedel vid själva behovsbedömningen i form av mall, formulär eller blankett? Exempel på intervjumall är ”Bläckfisken” (Laholmsmodellen). Exempel på skalor som mäter ADL-förmåga är
Katzskala, Bergerskala. Minimentaltest är ett exempel på hjälpmedel för att mäta grad av demens (beteendeskala). Det förekommer också blanketter för att kartlägga sökandes nätverk. Slutligen finns olika blanketter
för att mäta vårdtyngd.
Intervjumall
Beteendeskala
ADL-skala/trappa
Nätverksanalys/karta
Vårdtyngdsmätning

Alltid






Ofta






Ibland






Sällan






Aldrig






Fråga 25
Brukar du ha med någon av nedanstående personer vid behovsbedömningen? Ta ställning till varje alternativ.
Gruppledare, 1:e vårdbitr el dyl
Vårdbiträde eller undersköterska
Distriktssköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Läkare
Kollega

Alltid








Ofta








Ibland








Sällan








VI. Beslut och uppföljning
Fråga 26
Lämnar du ett skriftligt beslut till den enskilde vid en ansökan om en social tjänst?
 Ja, alltid
 Endast vid helt eller delvis avslag
 Ibland
 Nej, aldrig
Fråga 27
Får den sökande möjlighet att ta del av utredningen innan beslutet fattas (kommunicering)?
 Ja, alltid
 Endast vid helt eller delvis avslag
 Ibland
 Nej, aldrig
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Aldrig








Fråga 28
Hur hanterar du omprövningar och uppföljningar av ett beslutat ärende? Med omprövning avses alltid en ny
utredning och att ett nytt beslut fattas. Med uppföljning avses att den beviljade insatsen följs upp. Uppföljningen kan antingen resultera i att tidigare beslut kvarstår eller i en omprövning. Ta ställning till varje alternativ nedan.
Alltid

Ibland

Aldrig





































Omprövningsdatum noteras i beslutet.
Uppföljningsdatum noteras i beslutet.
Uppföljning sker via muntlig information
från hemvårdspersonal/utförare
Uppföljning sker via skriftlig information
från hemvårdspersonal/utförare
Utför själv uppföljningar hos den enskilde.
Utför själv omprövningar hos den enskilde.
VII. Fallbeskrivningar
Här presenteras tre fallbeskrivningar som vi vill att Du ska ta ställning till. Vi vill att du bedömer och fattar
beslut utifrån din nuvarande arbetssituation, dvs vi vill att du så långt som möjligt bedömer enligt den praxis
du brukar tillämpa och inte hur du skulle vilja bedöma. Några av frågorna rör ditt tillvägagångsätt i själva
bedömningen. Vi är medvetna om att fallbeskrivningarna långt ifrån ger en fullständig bild av den sökande
och dennes situation. Även om du kan uppleva det svårt att bedöma och fatta beslut utifrån uppgifterna i
respektive fall, ber vi dig ändå att försöka att fatta ett beslut så som du skulle ha gjort i ett verkligt fall (fallbeskrivningarna återfinns i bilaga 2).
Fallet Sven återges i bilaga 2.
Fråga 29
Vilka behov bedömer du att Sven har?
Fråga 30
Vilken eller vilka insatser skulle du bevilja, dvs hur ser ditt beslut ut i fallet Sven? Ange typ av insats samt
omfattning och tidsåtgång.
Fråga 31
Motivera ditt beslut.
Fråga 32
Vad vill du uppnå med insatserna?
Fråga 33
Skulle du haft med dig någon vid hembesöket hos Sven (behovsbedömningen)?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vem eller vilka?
Fråga 34
Skulle du använt dig av något/några hjälpmedel för kartlägga Svens behov?
 Ja
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 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vilket/vilka hjälpmedel?
Fråga 35
Om fallet Sven var verkligt, finns det några uppgifter som du saknar för att kunna fatta ett beslut? Nämn i så
fall vilka uppgifter.
Fallet Gerda återges i bilaga 2.
Fråga 36
Vilka behov bedömer du att Gerda har?
Fråga 37
Vilken eller vilka insatser skulle du bevilja, dvs hur ser ditt beslut ut i fallet Gerda? Ange typ av insats samt
omfattning och tidsåtgång.
Fråga 38
Motivera ditt beslut.
Fråga 39
Vad vill du uppnå med insatserna?
Fråga 40
Skulle du haft med dig någon vid hembesöket hos Gerda (behovsbedömningen)?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vem eller vilka?
Fråga 41
Skulle du använt dig av något/några hjälpmedel för kartlägga Gerda behov?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vilket/vilka hjälpmedel?
Fråga 42
Om fallet Gerda var verkligt, finns det uppgifter som du saknar för att kunna fatta ett beslut? Nämn i så fall
vilka.
Fallet Anna och Einar återges i bilaga 2.
Fråga 43
Vilka behov bedömer du att Anna respektive Einar har?
Fråga 44
Vilken eller vilka insatser skulle du bevilja, dvs hur ser ditt beslut ut i fallet Anna och Einar? Ange typ av
insats samt omfattning och tidsåtgång.
Fråga 45
Motivera ditt beslut.
Fråga 46
Vad vill du uppnå med insatserna?
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Fråga 47
Skulle du haft med dig någon vid hembesöket hos makarna (behovsbedömningen)?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vem eller vilka?
Fråga 48
Skulle du använt dig av något/några hjälpmedel för kartlägga Anna och Einars behov?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om du svarat ja vilket/vilka hjälpmedel?
Fråga 49
Om fallet Anna och Einar var verkligt, finns det uppgifter som du saknar för att kunna fatta ett beslut? Nämn
i så fall vilka.
VIII. Attitydfrågor
Fråga 50
Ta ställning till varje påstående. Kryssa för i rutorna under 1, 2, 3, 4 eller 5. Instämmer du inte alls med påståendet kryssar du i ruta under 1.Graden av instämmelse ökar sedan till 5. Kryssar du i ruta under 5 innebär
det att du helt instämmer med påståendet.
Attitydfrågor är ej medtagna eftersom dessa inte ingår i avhandlingen.
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Bilaga 5: Regressionsmodellerna (Rolf Dalin, Mitthögskolan, Sundsvall)514
Den förklarade variabeln y är kvantitativ, medan de förklarande variablerna är kvalitativa och kodas med dummyvariabler.
Den logaritmerade regressionsmodellen för samband i populationen är:

log y = ! + " 1D1 + " 21D21 + " 22 D22 +...+#
Den ologaritmerade motsvarigheten:

y = 10" + # 1D1 + # 21D21 + # 22 D22 + ...+ $ =
= 10" ! 10# 1D1 ! 10# 21D21 ! 10# 22 D22 !...!10$
I ovanstående principmodell får den första dummyvariabeln D1 representera en kategorivariabel
med bara två kategorier (d v s två variabelvärden), medan de två dummyvariablerna D21 och D22
tillsammans representerar en kategorivariabel med tre kategorier. Alla förklarande variabler representeras i analysen på motsvarande sätt av en eller flera dummyvariabler. En kategori används
som referenskategori för varje sådan kvalitativ variabel.
Modellens β-värden får siffervärden genom att β1 skattas med b1 o s v. Den skattade modellen
kan då skrivas:

y = 10a ! 10b1D1 ! 10b21D21 ! 10b22 D22 !...
I ovanstående ekvation ska således ett b-värde tolkas genom att man beräknar en multiplikativ effekt. Man kan också uttrycka det så att det är den relativa effekten som kan skattas med hjälp av
modellen. En individ som tillhör en viss kategori i en viss variabel jämförs med en tänkt individ
som tillhör referenskategorin för samma variabel men tillhör samma kategorier i övriga variabler.
Den relativa effekten på y är

10b , där b är den skattade koefficienten.

Ett exempel med siffror kan belysa modelltolkningen. Tre kommuntyper är representerade, ‘förortskommuner’, ‘större städer’ och ‘medelstora städer’. Den sistnämnda kategorin är referens i
modellen. De skattade b-koefficienterna för de två förstnämnda kategorierna i regressionsmodellen med Gerdas tidstilldelning som förklarad variabel är 0,182 resp 0,056.

10 0,182 = 1,52 och

10 0,056 = 114
, , vilket innebär att tidstilldelningen i genomsnitt var 52% högre i ‘förortskommuner’ än i ‘medelstora städer’ och 14% högre i ‘större städer’ än i ‘medelstora städer’ givet att
handläggarna tillhörde samma kategorier för övriga i modellen ingående variabler.
En restriktion i modellen liksom vid de flesta regressionsmodeller är att den inte tar med kombinationseffekter mellan förklarande variabler.

___________________________
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Bilaga 6: Resultat av regressionsanalyser
Tabell H: Faktorer som påverkar Svens beviljade tid baserat på materialet i oförändrat skick, Handläggarstudien515.
Oberoende variabler
Strukturella faktorer
Organisation – specialisering
Kommuntyp 1 – förortskommun
Kommuntyp 2 - stor stad
Riktlinjer för personlig omvårdnad
Riktlinjer för praktisk hjälp
Hjälpmedel vid bedömning av Svens
behov
Individuella faktorer I (förmågor).
Ålder 1 - 39 år och yngre
Ålder 2 - 50 år och äldre
År i yrket 1 - 5 år och mindre
År i yrket 2 - 16 år och mer
Högskoleutbildning 1 - Adekvat högskoleutbildning
Fortbildning i bedömning
Fortbildning i lagstiftning
Behov 1 - beskriver behoven
Behov 2 - blandar behov och insatser
Individuella faktorer II. (attityder)
Brukarorienterad inställning
Medvetenhet om ekonomins betydelse
Professionell bedömning
Intercept

b-koefficient

p-värde

Effekt*

- 0,170617
0,181597
0,055322
- 0,023954
0,044005
- 0,004593

0,0000
0,0021
0,2300
0,5411
0,3873
0,9109

- 32%
+ 52%

-0,016776
0,044050
0,022945
0,005716
0,039542

0,7259
0,2817
0,6053
0,8958
0,4600

0,002150
- 0,004477
- 0,014392
- 0,011825

0,7046
0,5781
0,7645
0,7723

0,027614
-0,059008
-0,036587

0,4465
0,2183
0,6052

0,657990

0,0000

* Effekten (ökning eller minskning av tid uttryckt i procent) är enbart uträknad för beroende variabler på
p-värde <0,05.
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Tabell I: Faktorer som påverkar Gerdas beviljade tid baserat på materialet i oförändrat skick, Handläggarstudien516.
Oberoende variabler
Strukturella faktorer
Organisation – specialisering
Kommuntyp 1 – förortskommun
Kommuntyp 2 - stor stad
Riktlinjer för personlig omvårdnad
Riktlinjer för praktisk hjälp
Handläggningsrutiner
Hjälpmedel vid bedömning av Gerdas
behov
Individuella faktorer I (förmågor).
Ålder 1 - 39 år och yngre
Ålder 2 - 50 år och äldre
År i yrket 1 - 5 år och mindre
År i yrket 2 – 16 år och mer
Högskoleutbildning 1 - adekvat högskoleutbildning
Fortbildning i bedömning
Fortbildning i lagstiftning
Behov 1 - beskriver behoven
Behov 2 – blandar behov och insatser
Individuella faktorer II (attityder).
Brukarorienterad inställning
Medvetenhet om ekonomins betydelse
Professionell bedömning
Intercept

b-koefficient

p-värde

Effekt*

- 0,085633
0,039956
0,019869
- 0,078531
0,032881
- 0,057692
- 0,019873

0,0021
0,3355
0,5443
0,0052
0,3731
0,0769
0,5056

- 18%

0,007317
0,068492
- 0,035931
- 0,022328
- 0,003504

0,8299
0,0203
0,2558
0,4710
0,9264

0,003841
- 0,006265
0,113262
0,042359

0,3403
0,2728
0,0012
0,1509

0,034622
-0,030063

0,1749
0,3125

-0,024389
0,776544

0,3907
0,0000

- 16%

+ 17%

+ 30%

* effekten (ökning eller minskning av tid uttryckt i procent) är enbart uträknad för beroende variabler på
p-värde <0,05.
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