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Abstract 

The impact of age in need assessment regarding granting of retirement home is a relatively 

unexplored area. The research that has been done have been focusing on other influencing factors 

such as gender and guidelines. The purpose of this study is to assess, using case officers 

perceptions, beliefs and opinions, analyze and describe whether and if so how factors such as age 

affect its assessment of its assistance in the form of retirement home. 

 

The study is based on theoretical concepts, which are, ageism, grassroots bureaucrat and 

intersectionality. 

 

This study has been carried out through the qualitative method focus group interview. The study 

is based, as mentioned, from a case officers perspective and their statements shows that age can 

have both a positive and negative impact on the caretaker regarding need assassment. The care 

takers also expressed that there are other factors affecting such as guidelines and financial 

resources. 

 

The results that emerged from the study could be used in gerontological social work to increase 

knowledge and awareness of influencing factors regarding needs assessment in order to ensure 

patient an individual assessment. 

 

Keywords: Age, factors that have an impact, need assessment, case officer.  
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Sammanfattning 

Ålderns påverkan vid behovsbedömning gällande insatsen särskilt boende är ett relativt 

outforskat område. Den forskning som finns har störts fokus på andra påverkansfaktorer som 

exempelvis kön och riktlinjer. Syftet med denna studie är att, utifrån biståndshandläggares 

uppfattningar, föreställningar och åsikter, analysera och beskriva om och i sådant fall hur faktorer 

som ålder påverkar bedömningen gällande bistånd i form av särskilt boende.  

Studien utgår ifrån teoretiska begrepp, vilka är, ålderism, gräsrotsbyråkrat och intersektionalitet.   

 

Denna studie har utförts genom den kvalitativa metoden fokusgruppsintervju. Studien utgår, som 

nämnts, från ett biståndshandläggarperspektiv och deras uttalanden visar på att ålder kan ha både 

en positiv och negativ påverkan för brukaren vid behovsbedömning. Handläggarna uttryckte även 

att det finns andra faktorer som påverkar, exempelvis riktlinjer och ekonomiska resurser.  

 

Resultatet som framkommit av studien skulle kunna användas inom gerontologiskt socialt arbete 

för att öka kunskapen och medvetenheten om påverkansfaktorer gällande behovsbedömningar för 

att kunna tillförsäkra brukaren en individuell bedömning. 

 

 

Nyckelord: Ålder, påverkansfaktorer, behovsbedömning, biståndshandläggare. 
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1. Inledning 

Fokus för denna studie är att, utifrån biståndshandläggares föreställningar och åsikter, analysera 

och beskriva om, i sådant fall hur, faktorer som ålder påverkar deras behovsbedömning gällande 
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insatsen särskilt boende. 

Det som lade grunden för idén till denna studie var fallet om 99-åriga Melker som blev aktuellt i 

media under hösten 2013. Melker hade då ansökt om särskilt boende flera gånger men fått avslag. 

Fallet var bland annat aktuellt i SVT:s debattprogram, ”Debatt”. Titeln för avsnittet om Melker 

var ”när inte ens 99-åringar får bo på äldreboende” och programledaren påpekade under 

programmet ett flertal gånger Melkers ålder (Engelholm, 2013, 10 oktober). I en artikel i 

Aftonbladet säger Melkers dotter följande;  

Hon [biståndshandläggaren] sa att det säkert inte skulle bli några problem, 

han var ju så pass gammal och ville verkligen flytta. Vi trodde att det skulle 

bli enkelt. Är man 100 år kan det väl inte vara så svårt att få ett boende? 

(Dickson, 2013, 2 oktober) 

Ur detta citat framgår det tydligt att både biståndshandläggaren (enligt dottern) och dottern själv 

ansåg att Melkers ålder borde utgöra en avgörande faktor till att han skulle beviljas bistånd i form 

av särskilt boende, vilket också det ovan nämnda debattprogrammet till viss del syftar på. 

Kommunen där Melker bor menar dock att bedömning och beslut om bistånd, enligt lagar och 

riktlinjer, inte ska utgå från vilken ålder en person har, utan ifrån dennes behov av hjälp 

(Dickson, 2013, 2 oktober; Dickson 2013, 2 oktober). Båda dessa uppfattningar utgör exempel på 

hur ålder borde eller inte borde utgöra en faktor för bedömningen av behov av särskilt boende. 

Frågan som här blir intressant är vilka faktorer som faktiskt påverkar biståndshandläggarnas 

behovsbedömning.  

Den forskning som finns inom området behovsbedömning och dess påverkansfaktorer visar att 

det finns andra faktorer än riktlinjer och lagar som påverkar biståndshandläggarnas bedömning av 

behov (Bender, 1991; Socialstyrelsen, 2004), även om det i de flesta studierna är regler, riktlinjer 

och lagar som visat sig vara den största påverkansfaktorn (Dunér & Nordström, 2007; Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004; Scott, 1997). Den tidigare forskningen visar alltså på att det finns flera olika 

faktorer som påverkar behovsbedömningen. Syftet med denna studie är att, utifrån 

biståndshandläggares uppfattningar, föreställningar och åsikter, analysera och beskriva om, och i 

sådant fall hur, faktorer som ålder påverkar deras behovsbedömning gällande insatsen särskilt 

boende. 

1.1. Disposition 

I detta avsnitt kommer arbetets olika delar att kort presenteras. Kommande kapitel, kapitel två, 

inleds med en bakgrund kring vilka som bor på särskilt boende följt av en redogörelse för bilden 

av ”de äldre” som grupp. Därefter följer definitioner av relevanta begrepp som kommer användas 

i texten följt av en presentation av lagar och riktlinjer som är av betydelse i 

biståndshandläggarnas arbete vid behovsbedömning. Efter det redogörs det för studiens teoretiska 

ram. Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat, Butlers begrepp ålderism, samt begreppet 
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intersektionalitet som myntades inom den feministiska forskningen, är de tre teoretiska begrepp 

studien utgår från. Därpå följer en presentation av tidigare forskning inom området 

biståndshandläggning och påverkansfaktorer med en uppdelning gjord på de olika studiernas 

resultat. Kapitlet avslutas med studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.  

Kapitel tre består av en presentation och diskussion kring studiens metodval. Kapitlet inleds med 

att studiens angreppssätt presenteras följt av en diskussion kring studiens tillvägagångssätt, urval 

och dokumentation. Därefter följer en reflektion kring studiens möjlighet att försäkra reliabilitet 

och validitet, en presentation av studiens analysmetod och dess viktigaste delar samt en 

presentation av vår förförståelse i förhållande till det undersökta området. Detta kapitel avslutas 

med en kort presentation av information om informanterna och en diskussion kring etiska 

överväganden med utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska principer.  

I kapitel fyra presenteras studiens resultat vilka exemplifieras med citat från det insamlade och 

bearbetade datamaterialet. Detta avsnitt följs av kapitel fem vilket innefattar en diskussion kring 

det redovisade resultatet i förhållande till studiens teorietiska ram samt i förhållande till den 

tidigare forskning som presenterats i kapitel två. Efter diskussionen förs en metodologisk 

diskussion i förhållande till studiens resultat därefter presenteras studiens slutsatser och 

avslutningsvis framgår förslag om hur studien kan användas i gerontologiskt socialt arbete samt 

förslag på vidare forskning. 

2. Bakgrund  

Enligt statistik från Socialstyrelsen (2012) var de flesta av de som bodde på särskilt boende den 1 

oktober 2012, 85 år eller äldre. Det var betydligt fler män än kvinnor som bodde på denna typ av 

boenden vid denna tidpunkt och kvinnor tillhörande åldersgruppen 85 år var de som var 

överrepresenterade. Detta kan ha olika förklaringar. En förklaring kan vara att människan lever 

allt längre och att kvinnor fortfarande har en högre medellivslängd än männen. Enligt Andersson 

(2006, s.27) har en ökad livslängd, som följd av förbättrad sjukvård, medfört både en positiv och 

negativ hälsoutveckling. Positiv i den mening att besvär som bland annat nedsatt syn och 

rörelsehinder hos äldre har minskat. Negativ i den meningen att förbättrad sjukvård leder till att 

fler lever med svåra sjukdomar och mer omfattande funktionshinder än tidigare vilket medför ett 

större antal människor med svåra hälsotillstånd. Detta kan vara en annan anledning till att det är 

den äldre åldersgruppen som är överrepresenterad. 

Vilka är det då som bor på särskilt boende? Som ovan nämnt var kvinnor i åldersgruppen 85 år 

eller äldre överrepresenterade på särskilda boenden år 2012. Enligt Wånell (2006, s.163) är det 

vanligaste skälet till flytt till särskilt boende demenssjukdom. Wånell (2006, s.163-165) menar att 

det finns studier som visar på att tre av fyra som bor på särskilt boende har en demenssjukdom 

eller annan kognitiv nedsättning som exempelvis nedstämdhet. Författaren menar vidare att andra 

studier visar att det idag krävs betydligt mer omfattande funktionsnedsättningar hos en person för 
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att bli beviljad särskilt boende än vad det gjorde på bland annat 80-talet. Detta kan bero på att 

möjligheten att få hjälp i hemmet har blivit större samtidigt som biståndshandläggarnas 

behovsbedömning av bistånd i form av särskilt boende har blivit mer restriktiv (a.a., s.163-164). 

Trots ökad vitalitet och förbättrat hälsotillstånd hos Sveriges befolkning är bilden av de äldre 

som grupp övergripande negativ (Jönson, 2002, s.23). Kategoriseringen av de äldre grundar sig i 

olika stereotypa uppfattningar om hur de är. Enligt Tornstam (2010, s.108) är vissa av dessa 

stereotypa bilder mer sanna än andra. Att människans lungkapacitet försämras när hon blir äldre 

är, enligt Tornstam (2010, s.108), en mer sann sådan än att alla äldre är ensamma. Åldrandet är 

dock individuellt vilket innebär att de påståenden som är mer sanna (ex. försämrad lungkapacitet) 

för kategorin de äldre inte behöver vara sann för de enskilda individer som tillhör gruppen (a.a., 

s.108).  

Enligt Tornstam (2010, s.108-109) har studier visat att människan har ett behov av att 

kategorisera och systematisera verkligheten för att förstå omvärlden. Tornstam (2010, s.109) 

menar att, att gruppera människor efter ålder inte är helt irrationellt i dagens samhälle då 

exempelvis arbetsmarknaden är knuten till ålder. Du får inte arbeta när du är för ung och du går i 

pension vid en viss ålder. Detta innebär dock inte att de stereotypa bilderna av olika 

åldersgrupper är meningsfulla och rationella. Vad gäller kategorin de äldre så omfattar den en 

väldigt stor mängd olika egenskaper hos de människor som anses ingå i kategorin. Detta leder till 

att en grupp som egentligen är heterogen, med en stor variation av människor med olika 

egenskaper, slås samman och bildar en homogen grupp. Det medför i sin tur att den stereotypa 

bilden av äldres egenskaper, att äldre människor är ensamma, sjuka och så vidare, tillskrivs alla 

de människor som anses tillhöra kategorin och ingen hänsyn tas till den variation som finns bland 

individerna (a.a., s.108-109) Ett exempel på en sådan stereotyp bild är fallet om Melker som 

nämndes inledningsvis där hög ålder och stort hjälpbehov kopplas samman. 

Att vara medveten om problematiken kring kategoriseringen av människor är mycket relevant för 

biståndshandläggare i sin handläggningsprocess. Detta då de enligt riktlinjer och lagar alltid ska 

göra en individuell bedömning vilket kan komma att bli problematiskt om handläggarna ser på de 

äldre som en grupp med liknande egenskaper. Detta kan dock krocka med den så kallade 

likställighetsprincipen, vilket vi kommer återkomma till längre ned i texten. 

2.1. Definition av begrepp 

Genom arbetet så kommer olika begrepp att användas vilka behöver en vidare beskrivning för 

ökad förståelse av dess betydelse. Ordet biståndshandläggare innefattar en kommunalt arbetande 

tjänsteman som på uppgift av kommunens socialtjänst/socialnämnd handlägger ärenden rådande 

olika former av bistånd (hjälpinsatser) som innefattas av det kommunala ansvaret. Ibland 

kommer även begreppet handläggare att användas som synonymt till begreppet 

biståndshandläggare. 
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Begreppet brukare används i denna studie för att beskriva den hjälptagande/sökande. Det har 

använts olika ord för just hjälptagande/sökande såsom klient och kund i andra studier men i 

denna studie så kommer ordet brukare användas då det är begreppet som används i den 

verksamhet där studien genomförts. Ordet särskilt boende kommer också att nyttjas vilket i 

folkmun kallas för äldreboende. Särskilt boende är en form av bistånd som beviljas med stöd i 

Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1§ och rätten till det ska grunda sig på den enskildes behov 

av vård, omsorg och trygghet. 

I resultatpresentationen och i den kommande diskussionen kommer begreppet äldre äldre att 

användas och med det avses här de personer som tillhör åldersgruppen 90+. Anledningen till att 

det är denna åldersgrupp som innefattas i äldre äldre grundar sig i att resultatet visar på en viss 

brytpunkt vid den åldern, vidare förklaring kring denna brytpunkt återfinns i resultatkapitlet 

under rubriken Upplevelser kring ålderns påverkan vid behovsbedömning. 

2.2.  Lagar och riktlinjer 

Studiens syfte utgår från ett biståndshandläggarperspektiv vilket medför att det i detta avsnitt 

kommer redogöras för de lagar och riktlinjer som biståndshandläggarna följer i 

handläggningsprocessen inom äldreomsorgen.  

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen grundas i Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 

1kap. 1§, den så kallade portalparagrafen. SoL (SFS 2001:453) är en ramlag vilket innebär att 

kommunerna har relativt stor frihet när det kommer till att utforma verksamheterna som ryms 

inom denna lag (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s.51). Kommunerna har dock riktlinjer för hur 

deras verksamheter ska genomföras och hur deras medlemmar ska behandlas i verksamheterna 

och dessa regleras i Kommunallagen (SFS 1991:900). Enligt Kommunallagen (SFS 1991:900) 2 

kap. 2§ ska kommunen behandla sina medlemmar efter den såkallade likställighetsprincipen, det 

vill säga alla kommunens medlemmar ska behandlas lika. Enligt lagkommentaren till denna lag 

gäller detta när kommunen bedriver så kallad myndighetsutövning, som exempelvis 

biståndshandläggning, då en myndighet fattar både gynnande och betungande beslut mot enskild. 

Det som karakteriserar denna typ av arbete är att den enskilde befinner sig i en beroendeställning 

i förhållande till myndigheten (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s.73). 

Som nyss nämndes är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) den lag som biståndshandläggarnas 

arbete utgår från. Vid behovsbedömning av bistånd ska handläggarna utgå från 

biståndsparagrafen, SoL (SFS 2001:453) 4:1. Enligt lagkommentarer till denna paragraf ska det 

alltid göras en individuell bedömning vid prövningen av rätten till bistånd och det är den 

enskildes behov av bistånd som ska styra prövningen. 

Det skulle kunna tyckas att det här finns en motsättning, att Kommunallagens (1991:900) 

likställighetsprincip motsätter sig Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) krav på individuell 

bedömning. Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007, s.63-64) är det dock rätten till en individuell 
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bedömning som hänger samman med likställighetsprincipen, att alla kommunens medlemmar ska 

ha rätt till en individuell bedömning vid ansökan om bistånd. Den individuella 

behovsbedömningen är däremot berättigad till ett undantag från likställighetsprincipen (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007, s.64).  

De beslut som fattas enligt SoL (SFS 2001:453) 4:1 kan alltid överklagas av den part som fått 

hel- eller delavslag. Beviljat bistånd enligt SoL (SFS 2001:453) 4:1 ska tillförsäkra den enskilde 

en skälig levnadsnivå. Vad som innefattas i skälig levnadsnivå framgår inte av lagen i och med 

att behovsprövningen ska vara individuell och därmed inte utgå från någon lagstadgad norm. 

Detta har medfört att många av Sveriges kommuner istället har arbetat fram riktlinjer för vad som 

innefattas i begreppet skälig levnadsnivå och för andra delar i handläggningsprocessen (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007, s.67).  Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007, s.68) kan skapandet av riktlinjer 

bero på ekonomiska skäl då varje enskilt beslut kostar kommunen pengar och att riktlinjerna 

därmed kan vara ett sätt att begränsa handläggarnas handlingsutrymme och på så sätt få mer 

kontroll över besluten. Det kan också vara så att skapandet av riktlinjer grundar sig i strävan efter 

enhetliga bedömningar och beslut eller för att ge handläggarna stöd i handläggningsprocessen 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s.68-69). 

I den berörda kommunen arbetar biståndshandläggarna mot två nämnder. Nämnder tillsättas av 

kommunfullmäktige för att utföra uppgifter i form av att bland annat fatta beslut i vissa frågor. 

Kommunfullmäktiges skyldighet att tillsätta nämnder lagstadgas i Kommunallagen (SFS 

1991;900) 3:3. Den ena nämnden, av de två nämnder som är av betydelse för 

biståndshandläggarnas arbete, ansvarar bland annat för myndighetsutövning enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) mot personer i åldrarna 21-64. Den andra nämnden är ansvarig 

för samma uppgift men för personer i åldersgruppen över 65 år. Nämnderna har även andra 

uppgifter men de kommer inte beröras då de inte är relevant för denna studie. Att 

biståndshandläggarna arbetar mot två nämnder medför att biståndshandläggarna har två 

delegationsordningar att följa. Av en delegationsordning framgår vilka som har rätt att fatta 

beslut om vad. Den ena delegationsordningen gäller myndighetsutövning mot brukare i 

åldersgruppen 21-64 år och den andra gäller myndighetsutövning mot brukare i åldersgruppen 

över 65. Vad gäller den förstnämnda delegationsordningen så har biståndshandläggarna inte egen 

delegation gällande beslut om särskilt boende, det vill säga biståndshandläggarna får inte själva 

fatta beslut om särskilt boende för brukare i åldrarna 21 – 64 utan dessa ansökningar måste 

genomgå en längre process. Biståndshandläggarna har däremot egen delegation att fatta beslut 

om särskilt boende för brukare i åldersgruppen över 65. I den berörda kommunen fattas dock inga 

beslut om särskilt boende för brukare i den sistnämnda åldersgruppen utan gruppdiskussion och 

då i samråd med gruppledare eller sektionschef. 

För att bli beviljad särskilt boende i den berörda kommunen ska det göras en helhetsbedömning 

av den enskildes fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov. Det finns även tre 

kriterier, varav ett av dem behöver vara uppfyllt, för att en brukare ska beviljas särskilt boende. 
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Dessa tre kriterier handlar om att den enskilde ska ha ett omvårdnadsbehov som sträcker sig över 

hela dygnet, eller att denne har medicinska behov och/eller behov av närhet till personal som inte 

kan tillgodoses i det egna hemmet eller om brukaren har oro som påverkar den enskildes förmåga 

att klara sig i sitt egna hem. 

2.3. Teoretisk ram 

Studiens teorietiska ram utgår från tre teoretiska begrepp; ålderism, gräsrotsbyråkrat samt 

intersektionalitet. I studiens analys så kommer begreppen användas för att ge perspektiv och 

möjlighet till vidare problematisering av studiens resultat. I detta avsnitt kommer begreppen kort 

presenteras följt av en förklaring om varför de är viktiga för studien syfte. 

Ålderism 

Begreppet ålderism (ageism) myntades för första gången av den amerikanska psykiatrikern och 

gerontologen Robert Butler år 1968. Han beskrev begreppet som ”fördomar mot andra 

åldersgrupper” (Andersson, 2008, s.7). Detta har sedan definierats av olika författare och en 

definition som har beskrivits av Andersson (1997, s.1) är att ålderism innebär stereotypa 

föreställningar eller diskrimineringar som utgår från en människas ålder. Det framställs även att 

det både finns negativ och positiv ålderism, alltså både positiva och negativa stereotyper kring 

just ålder. Vidare så beskriver Andersson (2008, s.46-47) att forskning har visat att det inte bara 

är en persons ålder som avgör huruvida en person blir bemött positivt eller negativt utan att ens 

hälsotillstånd även har en inverkan på detta. Palmore (1990) enligt Jönson (2002, s.24-25) har 

också definierat begreppet ålderism och även han menar på att det innebär en särbehandling 

baserat på ålder men beskriver vidare att begreppet kan delas upp i två olika delar, fördomar och 

diskriminering. Fördomarna kan sedan delas upp i stereotypisk kunskap och i attityder/känslor. 

Jönson (2002, s.24-25) menar att det Palmore (1990) syftar till med denna uppdelning är att 

förklara att dessa två samspelar med varandra. Stereotyper har en kognitiv karaktär medan 

attityder/känslor har en affektiv karaktär och Jönson (2002 s.24-25) menar att hos människor 

samverkar kognitiva och affektiva funktioner. Det vill säga, att negativa stereotypiska 

uppfattningar ofta leder till negativa attityder och känslor. 

I denna studie används begreppet ålderism då det tar upp den eventuella problematik som ligger 

till grund för studiens frågeställning om huruvida åldern på brukaren har någon inverkan på en 

biståndshandläggares bedömning.  I och med den frågeställningen så aktualiseras begreppet 

ålderism då den just handlar om den eventuella diskrimineringen som kan uppkomma beroende 

av ålder. I denna studie är ålder det centrala, vilket gör ålderism till ett relevant begrepp för att 

kunna förklara och föra en problematiseringsdiskussion kring studiens resultat. 

Gräsrotsbyråkrat 

År 1980 myntade Michael Lipsky begreppet ”street-level bureaucrats" som översatt till svenska 

blir gräsrotsbyråkrat.  Han beskrev att en gräsrotsbyråkrat är den som arbetar inom den offentliga 
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sektorn som har stort handlingsutrymme över fördelningen av fördelar samt offentliga sanktioner, 

vilket innefattar bland annat poliser, lärare och socialarbetare. Handlingsfriheten är en viktig del i 

Lipskys teori då en gräsrotsbyråkrats arbete präglas av mänsklig känslighet i bedömningar och 

observationer och där av anledningen till att arbetet inte enbart kan styras av på förhand bestämda 

och snäva ramar (Lipsky, 1980, s.1-3).  

Detta begrepp är av vikt för studien då den utgår från ett biståndshandläggarperspektiv. 

Biståndshandläggare räknas som gräsrotsbyråkrater och det är svårt, om inte omöjligt, att bortse 

från deras handlingsfrihet och egna bedömningar i deras handläggningsprocess. Att involvera 

detta begrepp i analysen av studiens resultat ger en ökad förståelse och ett djup till 

problematiseringen av resultatet. 

Intersektionalitet 

Intersektionalitetsbegreppet myntades för första gången inom den feministiska forskningen och 

hade då fokus på maktojämlikheterna mellan män och kvinnor. Idag berör intersektionalitet även 

aspekter såsom etnicitet, klass och även ålder, dock, om än, i mindre utsträckning. 

Intersektionalitet handlar om hur dessa olika maktordningar samspelar och påverkar varandra 

(Krekula, Närvanen och Näsman, 2007). Ålder är något som enligt Krekula m.fl. (2007) inte 

tidigare varit aktuellt gällande forskning kring intersektionalitet. Krekula m.fl. (2007) menar 

vidare att ålder kan vara, likt de andra aspekterna och i samspel med dem, en grund för 

maktutövning och maktrelationer. Av den anledningen utgör ålder också en viktig del i 

intersektionalitetsanalyser.  

Intersektionalitet är ett begrepp som är aktuellt i denna studie då avsikten är att studera eventuella 

påverkansfaktorer på biståndsbedömningar och huruvida dessa påverkningsfaktorer samspelar 

och påverkar varandra. Biståndsbedömningar är en form av maktutövning vilket även det tillför 

begreppet intersektionalitet stor vikt i detta sammanhang.  

Grundat på studiens syfte så avgränsas den teoretiska referensramen till dessa tre ovan nämnda 

teoretiska begrepp då de involverar de centrala aspekterna som belyses med denna studie. Det 

finns en medvetenhet om att studiens teoretiska val kommer påverka hur resultatet belyses vilket 

kan medföra att vissa resultat inte lyfts fram i samma utsträckning som andra. Detta är dock en 

avvägning som alltid måste göras och, som nyss nämndes, anses dessa teorival vara passande för 

att komma åt studiens syfte och frågeställningar. 

2.4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som berör studiens område. Avsnittet inleds med 

en presentation av de olika studiernas syften och resultat. Därefter följer ett sammanfattande 

avsnitt samt en diskussion kring det valda ämnet i förhållande till den tidigare forskningen. 

Avsnittet är uppdelat i tre olika teman. Temauppdelningen grundar sig i de olika studiernas 

resultat där fokus ligger på vilka faktorer som påverkar handläggningsprocessen inom 
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äldreomsorgen. 

Ekonomiska tillgångar och kommunala resurser 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) och Andersson (2004) har genomfört studier med syfte att 

undersöka hur biståndshandläggare resonerar kring, och hur de faktiskt utför, sitt arbete vad 

gäller bedömningar av äldres behov av bistånd. Alla de tre studiernas resultat visar på att det i 

störst utsträckning är kommunens ekonomiska och övriga resurstillgångar som styr 

biståndshandläggarnas arbete snarare än brukarens hjälpbehov. Detta innebär att brukarnas 

hjälpbehov matchas med kommunens utbud av insatser snarare än tvärtom. Lindelöfs och 

Rönnbäcks (2004) studie visar även att en allt mer standardiserad och kategoriserande 

handläggningsprocess inom äldreomsorgen leder till att brukarnas rättigheter till en individuell 

bedömning hamnar i skymundan. 

 

Hellström Muhli (2003; 2010) har studerat hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen i praxis, 

genom dialog/kommunikation, konkretiserar de äldres juridiska rättigheter och politiska beslut 

inom äldreomsorgen. Denna dialog visade sig påverka hur de äldre själva förstår äldreomsorgen 

och hur de äldre framställs. Resultatet visade även, i likhet med ovan nämnda studier, hur de 

äldres individuella behov görs om och anpassas efter den institutionella praktiken och de 

kommunala resurserna. 

 

Regler och riktlinjer 

Många av de studier som finns om biståndshandläggning och vilka faktorer som påverkar 

handläggningsprocessen kommer fram till resultat där biståndshandläggarnas handlingsutrymme 

används i väldigt liten grad och att handläggarna istället förlitar sig på regler och riktlinjer (Dunér 

& Nordström, 2006; Scott, 1997; Socialstyrelsen, 1997). Rapporten från Socialstyrelsen (1997) 

visar även på att det finns individuella faktorer som påverkar biståndshandläggarnas 

bedömningar och beslut, så som handläggarnas egen ålder men också deras förmåga att skilja på 

behov vilket leder in på nästa avsnitt. 

 

Andra påverkansfaktorer 

Som det framgår ovan visar många studiers resultat på hur resurser och regler påverkar 

biståndshandläggares behovsbedömning inom äldreomsorgen. Det finns dock studier som visar 

på att det inte enbart är dessa faktorer som påverkar handläggningsprocessen. 

 

Bender (1991) har genomfört en studie och Socialstyrelsen (2004) har arbetat fram en rapport 

med fokus på andra faktorers påverkan i handläggningsprocessen. Resultatet för Benders (1991) 

studie pekade på att olika egenskaper hos handläggarna (ålder, kön, utbildning, år i yrket m.m.) 

påverkade hur handläggningen genomfördes. Den faktor som enligt studien påverkade mest var 

vilken utbildning handläggarna hade (Bender, 1991). 
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Socialstyrelsens (2004) har arbetat fram en rapport med fokus på en annan faktor. Syftet var att 

redovisa skillnader gällande kön inom socialtjänstens verksamhetsområde. Enligt Socialstyrelsen 

(2004) är kvinnor överrepresenterade vad gäller insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. 

De menar vidare att det finns skillnader i hur mäns och kvinnors behov tillgodoses inom 

äldreomsorgen där kvinnor är mer missnöjda med insatserna vilket de menar kan vara en 

indikation på att kvinnorna inom äldreomsorgen är missgynnade. Socialstyrelsen (2004) menar 

att kvinnor ibland förväntas klara mer själva än männen och att ”ribban” för behovsbedömning 

för kvinnor därför ligger högre än för män. Det går att diskutera huruvida denna rapport från 

Socialstyrelsen (2004) kan ses som en del av den tidigare forskningen inom området eller inte i 

och med att det inte är någon studie på samma sätt som de övriga. Vi anser dock att det är av vikt 

att presentera denna rapports resultat i och med att den lyfter fram en faktor som verkar påverka 

biståndshandläggarnas behovsbedömning. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Som framgått av redovisningen ovan ligger fokuset främst på forskning som berör olika faktorers 

påverkan på handläggningsprocessen inom äldreomsorgen. Forskning som berör handläggning av 

ärenden inom andra områden samt tidigare forskning kring faktorer som påverkar bemötandet av 

äldre inom vården, det vill säga hur personal inom hemtjänsten och på äldreboenden bemöter 

vårdtagarna/brukarna, har i denna studie uteslutits därför att det är områden som inte ryms inom 

studiens avgränsning.  

 

Mycket av den forskning som gjorts på området visar att organiseringen av verksamheterna, dess 

tillgångar, regler, lagar och riktlinjer, är en mycket stark påverkansfaktor vad gäller handläggning 

och beslut av ärenden inom äldreomsorgen (Andersson, 2004; Lindelöf & Rönnbäck, 2004; 

Scott, 1997). Det finns dock även studier som visar att andra faktorer påverkar där ett exempel är 

handläggarnas egenskaper (Bender, 1991) och en annan, brukarens köns påverkar i 

handläggningsprocessen (Socialstyrelsen, 2004). Det finns även studier som visar på hur 

biståndshandläggares dialog och kommunikation påverkar framställningen av de äldre och hur de 

äldres behov anpassas till institutionell praktik (Hellström Muhli, 2003; 2010).  

 Vi har dock inte funnit några studier inom området med fokus på brukarens ålders påverkan på 

bedömningen av behov av bistånd i form av särskilt boende. Tidigare studier har främst fokuserat 

på handläggningens påverkansfaktorer i allmänhet. Denna studies fokus är därför relativt 

avgränsat för att kunna tillföra en mer preciserad studie, utförd i en medelstor svensk kommun, 

till forskningsområdet.  

De studier som ovan presenterats har skapat en djupare förförståelse kring ämnet och kommer 

därmed påverka analysen av det insamlade datamaterialet. Studierna har gett en överblick om 

vilka faktorer som påverkar biståndshandläggarnas behovsbedömning och de kommer därför vara 
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viktiga i framställningen av studiens resultat då det kommer vara omöjligt att bortse från andra 

faktorers påverkan, även om det är åldersfaktorn som kommer stå i fokus.  

2.5. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Som tidigare nämnts har biståndshandläggare lagar och riktlinjer att följa i sin 

myndighetsutövning. Biståndshandläggare har dock, liksom alla andra människor, också ett 

behov av att kategorisera för att kunna förstå sin omvärld, något som kan anses som 

problematiskt när det kommer till att tillförsäkra kommunens medlemmar individuella 

bedömningar vid prövning av bistånd. Det finns studier som bland annat visar att äldreomsorgen 

missgynnar kvinnor och att mäns och kvinnors behov bedöms olika (Socialstyrelsen, 2004). Detta 

innebär att den individuella bedömningen av rätten till bistånd inte enbart utgår från den 

enskildes hjälpbehov utan även ifrån andra faktorer. Problematiken med den individuella 

behovsbedömningen visar även på vikten av att som biståndshandläggare vara medveten om 

människans behov av att kategorisera och vad det kan medföra i handläggningsprocessen, att 

handläggarnas förutfattade meningar om exempelvis de äldre och åldrandet påverkar hur de 

bedömer en äldre brukares behov. Det finns alltså fler olika indikatorer som pekar på att det inte 

enbart är den enskildes behov av vård och omsorg som är det som avgör huruvida han/hon har ett 

behov av insatser eller inte.  

Med det ovannämnda som grund är syftet med denna studie att, utifrån biståndshandläggares 

uppfattningar, föreställningar och åsikter, analysera och beskriva om, och i sådant fall hur, 

faktorer som ålder påverkar deras behovsbedömning gällande bistånd i form av särskilt boende. 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: 

- Om och i sådant fall hur, har brukarens ålder betydelse vid behovsbedömning av bistånd i form 

av särskilt boende, enligt biståndshandläggarna?   

- Vilka, om några, andra faktorer anser biståndshandläggarna har betydelse  behovsbedömning av 

bistånd i form av särskilt boende? 

3. Metod 

I detta avsnitt följer en redovisning av tillvägagångssätten för insamling och analys av 

datamaterial samt diskussioner kring för- och nackdelar med dem. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring informanterna och vilka etiska överväganden som studien tagit hänsyn till. 

 

Det kvalitativa angreppssättet 

Denna studie utgår från en kvalitativ datainsamlingsmetod. För att förtydliga vad det kvalitativa 

angreppssättet innebär och för att lättare få perspektiv på det, kommer detta avsnitt att inledas 

med en kort presentation av skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 
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Kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt lämpar sig olika bra för olika frågeställningar och 

problemformuleringar (Jacobsen, 2007, s.47). Bryman (2002, s.272) menar att det i en kvantitativ 

studie är forskarens egna uppfattningar som är utgångspunkten medan utgångspunkten i en 

kvalitativ studie är deltagarnas åsikter och uppfattningar. Enligt Bryman (2002, s.273) har den 

kvalitativa och kvantitativa forskningen olika mål. Den kvantitativa forskningen strävar efter att 

uppnå ett resultat som är generaliserbart, det vill säga ett resultat som går att generalisera till en 

viss population medan den kvalitativa forskningen istället strävar efter att förstå föreställningar, 

beteenden och åsikter hos deltagarna i en viss kontext (a.a., s.273). 

 

Eftersom syftet med denna studie är att, utifrån biståndshandläggares uppfattningar, 

föreställningar och åsikter, analysera och beskriva om, och i sådant fall hur, faktorer som ålder 

påverkar deras behovsbedömning gällande bistånd i form av särskilt boende, utgår studien från en 

kvalitativ forskningsmetod då det, som tidigare nämnts, är den metod som används för att komma 

åt just föreställningar och uppfattningar.  

3.1. Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa metoden för datainsamling som har använts i denna studie är 

fokusgruppsintervju. Fokusgrupper är en form av fokuserad gruppintervju där en grupp 

människor samlas för att på forskares uppmaning diskutera ett sedan innan angivet ämne. Denna 

metod kan till fördel användas för att studera gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, uppfattning, 

tankar och argumentationer (Wibeck, 2000, s.7).  Hennink (2007, s.4) beskriver att fokusgrupper 

är till fördel när man är intresserad av att undersöka och identifiera möjliga skillnader i synen 

gällande ett specifikt ämne. Eftersom denna studie fokuseras på biståndshandläggares 

uppfattningar, föreställningar och åsikter kring ett ämne, är fokusgrupper en metod som med 

fördel kan användas. Detta för att metoden just bidrar till framtagandet av deltagarnas åsikter och 

uppfattning vilket medför relevant material grundat på studiens syfte och frågeställning. Metoden 

är även passande då den efterliknar en vanlig bedömningssituation för biståndshandläggare i den 

aktuella kommunen då deras bedömningar kring insatsen särskilt boende alltid sker i en 

gruppdiskussion.  

 

Fokusgrupp som metod för datainsamling har ett antal kännetecken och ett av dessa är att 

diskussionen är grundad på ett specifikt ämne som forskaren vill undersöka (Hennink, 2007, s.6). 

Studiens syfte var det övergripande ämne som diskuterades i fokusgruppen. En fokusgrupp kan 

antingen vara strukturerad i sitt upplägg, vilket innebär att diskussionen är mycket styrd. Men den 

kan även vara mindre strukturerad, vilket medför en friare diskussion. En fokusgrupp som är 

mindre strukturerad kan identifiera motiveringar för exempelvis handlingar och attityder (a.a., 

s.7). Grundat på studiens syfte, var intervjufrågorna för fokusgruppen semistrukturerade, vilket 

innebär att frågorna byggdes upp kring teman som deltagarna resonerade kring och på det sättet 

skapades en friare diskussion (Fuehrer, 2013, september 17).  



16  

En intervjuguide med tre valda teman, samt en inledning till gruppintervjun (se bilaga 2) har 

således utformats. Det som även användes som diskussionsunderlag i gruppintervjun var fiktiva 

fallbeskrivningar, såkallade vinjetter (se bilaga 3). En vinjett består av korta uppdiktade historier 

som beskriver en person, en situation eller ett händelseförlopp med vissa egenskaper som 

forskaren själv valt ut som är viktiga för diskussionen och det aktuella ämnet (Jergeby, 1999, 

s.21). Jergeby (1999, s.21-23) beskriver att vinjetter som metod är givande då man vill studera 

människors värderingar, val och bedömningar i olika typer av situationer. I denna studie 

användes två vinjetter där två identiska livssituationer och vårdbehov beskrevs för handläggarna. 

Det som skiljde vinjetterna åt var åldern på de aktuella personerna, detta för att undersöka om 

och i så fall på vilket sätt ålder kan påverka biståndshandläggarnas bedömning. Vinjetter med just 

specifika livssituationer och vårdbehov ansågs kunna bidra till att lyfta fram mer sanningsenliga 

åsikter och handlade då handläggarna enbart behövde förhålla sig till den aktuella situation som 

vinjetten beskrev och svara utifrån det, istället för exempelvis besvara konkreta frågor som kan 

leda till mer eftertänksamma och arbetskorrekta svar.  

Dessa två vinjetter bedömdes vara tillräkliga som underlag då det tillsammans med 

intervjuguidens tre övriga teman ansågs som tillräckligt diskussionsmaterial grundat i att tiden för 

diskussionen var begränsad. Valet av fler vinjetter skulle ha gjort att gruppdiskussionen på en 

timme skulle bli allt för strukturerad vilket skulle ha bidragit till att den fria diskussionen som 

eftersträvades försvårats. 

Denna studies fokusgruppsintervju tog cirka 60 minuter och föregicks av lite kallprat innan 

videokameran och själva intervjun startade. Detta kan ha varit en anledning till att den diskussion 

som sedan blev, blev mer lättsam. Informanterna verkade inte ha några problem med att uttrycka 

sina åsikter och tankar kring ämnet. Intervjun i sig inleddes med att studiens syfte presenterades 

och därefter informerades informanterna om vikten av att inte lämna den information som 

framkom under intervjun vidare, för att tillförsäkra dem konfidentialitet i så stor utsträckning som 

möjligt. Därefter ställdes frågor utifrån den framarbetade intervjuguiden samt vinjetterna, med 

vissa följdfrågor, för att besvara studiens syfte. 

3.2. Metodvalets för- och nackdelar  

Som tidigare nämnts utgår metodvalet från studiens syfte. Studiens syfte är att, utifrån 

biståndshandläggares uppfattningar, föreställningar och åsikter, analysera och beskriva om, och i 

sådant fall hur, faktorer som ålder påverkar deras behovsbedömning gällande bistånd i form av 

särskilt boende. Vid sådana typer av syften, där forskaren vill undersöka föreställningar och 

åsikter, är det till fördel att använda sig av fokusgrupper. Wibeck (2000, s.38-39) skriver att 

metoden leder till en bredare skala av idéer än exempelvis individuella intervjuer då det finns en 

tydlig skillnad i om en grupp diskuterar ett ämne eller om bara en person gör det. Ytterligare en 

fördel som tas upp är att fokusgrupper bidrar till att synliggöra det sociala samspelet mellan 

människor och att gruppen kan göra att deltagarna känner sig trygga och på det sättet lättare bidra 
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till diskussionen. Som nämnts ovan är fokusgrupper till förmån då intresset för en studie grundar 

sig i informanternas motiveringar till sina handlingar och åsikter (Hennink, 2007, s.6-7). Dessa 

fördelar ligger till grund för att fokusgrupper valdes som metod till att undersöka studiens 

frågeställningar. Möjligheten till att skapa en miljö där intervjupersonerna kan diskutera fritt 

kring det valda ämnet och på det sättet möjliggöra framtagandet av grunden till olika aktioner är 

av stor vikt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar men också för att efterlikna 

den verkliga situation som uppstår vid bedömning av behov av bistånd i form av särskilt boende.  

 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt finns det även nackdelar med den valda metoden. En 

av dem gäller egentligen vid alla kvalitativa studier, nämligen forskarens egna förväntningar och 

hur de påverkar utfallet av en intervjusituation. Alvesson och Deetz (2000, s.84) skriver att 

betydelsen av forskarens förväntningar och de sociala normerna för hur man uttrycker sig har en 

stor betydelse för en intervjusituation. Eftersom studien bygger på en kvalitativ metod så kommer 

detta problem inte kunna frånkommas helt. I viss mån så kommer intervjuer av olika slag alltid 

vara färgade av forskarens förväntningar och mål men medvetenheten om detta bör tas i 

beaktning. Alltså medvetenheten om sina egna förväntningar för att i den utsträckning det går 

frånkomma dess påverkan i vissa avseenden. Detta kan även kopplas till förförståelsen kring ett 

ämne och i denna studie har vår förförståelse för området presenterats tidigare. En nackdel som 

diskuterats gällande fokusgrupper är svårigheten med att tala fritt och sanningsenligt i en större 

grupp. Hennink (2007, s.9) tar upp denna svårighet och menar på att moderatorn/-erna som håller 

i fokusgruppen har ett stort ansvar i att bidra till en god och öppen stämning så att problemet med 

att våga uttrycka sig minimeras. Denna problematik är viktig att försöka minska då aspekten att 

kunna diskutera fritt utgör grunden för en lyckad fokusgrupp. I och med att denna studie utgår 

från enbart en fokusgrupp är detta extra viktigt för att det material som samlas in ska ge något 

resultat. Att skapa en god och öppen stämning kräver mycket av moderatorerna som håller i 

gruppen men det är något som med fördel bör eftersträvas.  

 

En annan aspekt som också diskuteras är att det oftast är svårare att transkribera material från en 

fokusgrupp än från individuella intervjuer då materialet är mer omfattande (Wibeck, 2000, s.39). 

En fokusgruppsdiskussion på en timme kommer leda till mycket material att sammanställa och 

analysera. Omfattningen av materialet är av vikt att vara medveten om och tiden och upplägget 

för studien planerades utefter detta. 

 

Som tidigare nämnts så är ett problem med kvalitativa metoder att deltagarna kan styras för 

mycket av forskaren i intervjusituationer. I en intervju så finns det även andra aspekter som kan 

påverka intervjuns resultat och innehåll vilket benämns som påverkningsfaktorer. Alvesson och 

Deetz (2000, s.83) beskriver att en påverkningsfaktor är själva intervjusituationen. Att uttalanden 

gärna bestäms av situationen som råder, alltså mer förbundna till intervjusammanhanget än 

exempelvis någon specifik tidigare erfarenhet. Författarna förklarar vidare att en intervju är 
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alldeles för kontextberoende för att helt kunna bedömas som en spegelbild av det som sker 

utanför den specifika situationen samt även att intervjupersonen uttalar sig enligt mönster för en 

social samtalssituation. Dessa påverkningsfaktorer kommer vara aktuella och närvarande i denna 

studie, speciellt eftersom undersökningen bygger på fokusgrupper där det är flera personer som 

deltar vilka i sin tur kan påverka exempelvis de sociala samtalsmönstren. Men i likhet med hur 

Alvesson och Deetz (2000) förklarar det är det så gott som omöjligt att helt frångå olika 

påverkningsfaktorer i dessa sammanhang. Som tidigare nämnts liknar situationen för denna 

studies fokusgruppsintervju forumet för en vanlig arbetssituation för biståndshandläggarna vilket 

kan vara till fördel gällande samtalssituationens påverkan. Något som är viktigt är att man som 

forskare är medveten om påverkningsfaktorerna, samt att dessa tas i beaktning när resultatet ska 

analyseras och presenteras.  

3.3. Urval 

Ett ytterligare kännetecken för fokusgrupper är att gruppen består av ett bestämt antal förvalda 

personer som har liknande karaktärsdrag eller personer som har likartad erfarenhet i själva 

forskningsämnet. En fokusgrupp bör inte bestå av färre än sex deltagare, då det kan finnas 

svårigheter med att skapa en givande diskussion och inte fler än tio då det finns risk att alla 

deltagare inte får samma utrymme att komma till tals (Hennink, 2007, s.136). I denna studie 

består fokusgruppen av fem biståndshandläggare, detta för att möjliggöra en bra diskussion och 

även för att alla ska ha lika stor möjlighet att delta aktivt i diskussionen. Det var från början sju 

biståndshandläggare som anmält intresse till att delta men två av dem fick förhinder och kunde 

därför inte medverka. Det eftersträvade antalet handläggare var sex stycken. Att det i slutändan 

enbart blev fem som deltog hade kunnat påverka diskussionen negativt på så vis att diskussionen 

hade kunnat stanna upp och blivit mindre flytande. Detta blev dock inget problem för intervjun 

då vi upplevde att diskussionen flöt på och att alla handläggarna fick komma till tals. 

Studiens informanter består av biståndshandläggare som har fattat beslut om särskilt boende och 

som arbetar i en medelstor svensk kommun. Det första steget för urvalsprocessen var att ett 

godkännande från sektionschefen inhämtades, om att studien fick genomföras med 

biståndshandläggare på den berörda sektionen. Efter att denne givit godkännande skickades ett e-

postmeddelande ut till alla på den berörda sektionen, ca.40 personer. Dessa 40 personer 

innefattade både biståndshandläggare, sektionschef, administratörer och gruppledare. 

Anledningen till att e-postmeddelandet inte enbart skickades till biståndshandläggarna direkt var 

för att det redan fanns en befintlig e-postgrupp för hela sektionen. Det var därför mindre 

tidskrävande att skicka till hela gruppen än att enbart skicka till biståndshandläggarna och risken 

att missa någon minskade. I e-postmeddelandet bifogades ett missivbrev (se bilaga 1) och 

informanterna fick därefter själva anmäla sitt intresse till att delta i studien. Eftersom studien 

berör bistånd i form av särskilt boende eftersöktes biståndshandläggare som fattat beslut om 

denna insats vilket medförde att vissa av de 40 personer som fick e-postmeddelandet inte kunde 

delta på grund av studiens urvalskriterier. 
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Det var till en början svårt att få informanter till studien. En bidragande faktor till detta kan ha 

varit att alla föreslagna tider för fokusgruppsintervjun var under arbetstid. Anledningen till att 

dessa tider valdes var för att en senare tid troligtvis hade genererat i ännu färre deltagare i och 

med att många vill hem efter sin arbetsdag. Sektionschefen hade även godkänt att studien fick 

äga rum under arbetstid och att det var upp till biståndshandläggarna själva att avgöra om de hade 

tid eller inte att delta. Det sattes ett datum för sista anmälningsdag. Dagen innan samt samma dag 

skickades ytterligare e-postmeddelanden ut för att påminna om intresseanmälan. Det var ingen av 

handläggarna som meddelade att de inte kunde/ville vara med utan det var enbart de som var 

intresserade av att delta i studien som hörde av sig. Informanterna bestod till sist av fem 

biståndshandläggare som alla fattat beslut om bistånd i form av särskilt boende. Längre ned, i 

avsnittet ”Informanter”, kommer relevanta bakgrundsfaktorer om informanterna att redovisas. 

 

Den typ av urval denna studie utgår från skulle kunna liknas vid det Bryman (2002, s.114) kallar 

för ett bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet görs av de personer som finns tillgängliga för 

forskaren vid tillfället för undersökningen. Anledningen till att denna typ av urval valts är för att 

det lämpade sig bäst för studiens storlek och tiden för arbetet samt för att det enligt Bryman 

(2002, s.313) är en typ av urval som lämpar sig bra om studien syftar till att analysera snarare än 

generalisera resultatet. Denna typ av urval kan ha medfört att enbart de med stort intresse och 

starka åsikter för studiens syfte var de som anmälde sig och att det kan ha färgat intervjun och 

medfört att inte alla åsikter och föreställningar kring ämnet kommit fram. Men i och med att det 

enbart genomfördes en fokusgruppsintervju på grund av begränsad tid var det önskvärt att de med 

intresse och åsikter kring studiens syfte var de som deltog för att få ett användbart datamaterial. 

3.7. Informanter 

Informanterna som deltog i studien bestod av fyra kvinnliga och en manlig biståndshandläggare. 

De flesta av informanterna hade inte arbetat särskilt länge som biståndshandläggare, inte mer än 

två år, och var relativt nyexaminerade från socionomprogrammet. Anledningen till att det kan ha 

blivit en sådan fördelning kan ha att göra med att de själva nyligen befunnit sig i samma situation 

som oss vad gäller skrivandet av ett examensarbete och att de därför vill delta för att hjälpa till. 

Det var dock inte enbart informanter med kortare erfarenhet av yrket utan vissa av dem hade 

längre erfarenhet av yrket vilket kan ha medfört att diskussionen fått ett bredare perspektiv än om 

det enbart hade varit informanter med kort erfarenhet inom yrket. Alla informanterna hade 

utbildning i form av socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet. Vad gäller ålder så 

var det en relativt blandad grupp vilket också kan ha medverkat till ett bredare perspektiv då de 

olika personerna har olika erfarenheter av andra yrken som kan påverka hur de ser på saker och 

ting.  
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3.4. Dokumentation 

När det kommer till att dokumentera en fokusgruppsintervju, finns det olika sätt att göra detta på 

och i denna studie har dokumenteringen skett med hjälp av videoinspelning. Detta för att 

möjliggöra datainsamlingen av den icke-verbala kommunikationen såsom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk men främst för att inspelning med videokamera gör det möjligt att skilja de olika 

talarna åt vilket underlättat i den senare transkriberingen av materialet (Wibeck, 2000, s.79). Vid 

användandet av videoinspelning som dokumentering måste det tas med i beräkningen att en 

videokamera kan påverka deltagarna och på så vis inverka på själva diskussionen, vilket i sig kan 

leda till ett annat resultat än vid exempelvis ljudinspelning. Men vikten av inspelningen är av 

sådan betydelse att detta faktum får förbises men aspekten kommer finnas med i den senare 

analysen. Trots påverkan av videokameran så behöver detta inte utgöra ett hinder för en genuin 

diskussion och det är omöjligt att helt komma ifrån det faktum att vissa saker påverkar vid 

användningen av kvalitativa metoder. Enligt Wibeck (2000, s.80), är det en inbillad föreställning 

att tro att man skulle kunna genomföra en helt neutral datainsamling när människor är 

inblandade. 

Det material som samlades in vid videoinspelningen av fokusgruppen har transkriberats. I 

utförandet av transkriptionen så användes det videoinspelade materialet enbart i syfte att kunna 

urskilja vem av informanterna som sa vad och att det sedan bara var själva ljudupptagningen som 

transkriptionen grundades på. Det videoinspelade materialet har alltså inte analyserats bildligt 

utan bara använts som en stödjande funktion i förfarandet. Som en säkerhetsåtgärd så gjordes 

även en ytterligare ljudupptagning vid sidan av videoinspelningen, detta för att försäkra att allt 

kom med samt för att användas som ett komplement till videoinspelningen. Norrby (2004, s.89) 

beskriver att det är en studies syfte som avgör vilken transkriptionsmetod som är bäst lämpad att 

använda. När intresset är att ta reda på innehållsaspekter i ett material räcker det men en mycket 

grov transkription, där själva utformningen av samtalet och interaktionen mellan parterna inte är 

det väsentliga (Norrby, 2004, s.89-90). Denna studies syfte grundar sig på innehållet i samtalet, 

det vill säga vilka åsikter och föreställningar som framkommer i diskussionen och av den 

anledningen har materialet grovt transkriberats.  

3.5. Kvalitet, reliabilitet och validitet 

I genomförandet av studier så eftersträvas det att uppnå högsta möjliga kvalitet på materialet och 

när det gäller fokusgrupper så finns det några faktorer som man då ska se över. Den viktigaste 

faktorn är, enligt Wibeck (2000, s.118), att syftet med undersökningen ska uttryckas tydligt. 

Denna faktor har tagits hänsyn till och studiens syfte meddelades i förväg till deltagarna så de 

hade en chans att förbereda sig. Sedan beskriver Wibeck (2000, s.118) vikten av att välja ut 

lämpliga gruppdeltagare som ska delta. Deltagarna i fokusgruppen är som nämnts tidigare 

biståndshandläggare som har erfarenhet i det givna ämnet och besitter liknande kompetens. 

Intervjun hölls i en miljö där respondenterna kände igen sig, vilket också kan medföra en ökad 

kvalité till diskussionen då den aspekten kan ge känsla av trygghet. En annan viktig faktor för 
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kvalitén är enligt Wibeck (2000, s.119) att inte övervärdera sin tolkningsförmåga i själva 

analysen. Det är lätt att missuppfatta vad som sägs och av den anledningen är det av stor vikt att 

man återvänder till inspelningarna och transkriptionen. Detta problem är en av anledningarna till 

användandet av videoinspelning då det är lättare att gå tillbaka och se exempelvis vem som sa 

vad vilket kan bli svårt på grund av otydlighet vid enbart ljudupptagning vid genomförandet av 

en fokusgrupp. 

Det finns en diskussion bland forskare om huruvida begreppen reliabilitet och validitet är 

användbara inom den kvalitativa forskningen. Bryman (2002, s.257) menar att dessa begrepp till 

stor del berör mätningar vilket inte är huvudintresset i kvalitativ forskning. Han menar vidare att 

dessa begrepp ändå används på olika sätt inom den kvalitativa forskningen men att det då inte 

läggs någon större vikt vid frågorna kring just mätningar.  Andra forskare använder sig istället av 

andra begrepp som trovärdighet och äkthet för att se över kvaliteten på kvalitativ forskning 

(Bryman, 2002, s.257). Enligt Jacobsen (2007, s.156) kan kvalitativ forskning utgå från 

begreppen reliabilitet och validitet för att mäta en studies kvalitet. Att använda sig av dessa två 

begrepp menar Jacobsen (2007, s.156), inte innebär att det insamlade materialet underkastas en 

kvantitativ logik utan snarare att forskaren försöker ha ett kritiskt förhållningssätt till det 

insamlade materialet. I och med denna tvetydighet i vilka begrepp som är ”de rätta” har vi i 

denna studie valt att använda oss av begreppen reliabilitet och validitet trots dess kvantitativa 

grund, i och med att bland annat Jacobsen (2007) och Wibeck (2000) använder dessa begrepp 

även inom det kvalitativa forskningsområdet.  

 

Enligt Jacobsen (2007, s.169) handlar reliabilitet i kvalitativ forskning om huruvida forskaren kan 

lita på det datamaterial som samlats in. Det är därför viktigt att ta hänsyn till om det finns 

eventuella faktorer i undersökningen som kan ha påverkat resultatet (Jacobsen, 2007, s.169). 

Wibeck (2000) menar att det går att försäkra reliabilitet vid kvalitativ forskning genom att låta 

flera oberoende forskare gå igenom det insamlade materialet för att se om de kommer fram till 

samma resultat. Om de får fram samma resultat, medför det viss reliabilitet för studien då bland 

annat forskarens egenintresse inte har varit styrande, vilket annars är en risk. Enligt Jacobsen 

(2007, s.170) är det viktigt att ta hänsyn till undersökareffekter och kontexteffekter vid 

kontrollering av en studies reliabilitet. Undersökareffekter är effekter som forskaren själv har på 

informanterna och situationen vid intervjun, som exempelvis det som nämndes nyss, forskarens 

egenintresse. Kontexteffekter är effekter som kontexten/situationen för insamling av material har 

på resultatet, som i denna studie skulle kunna vara videokamerans påverkan på situationen. Det är 

omöjligt att komma bort från dessa effekter vid kvalitativ forskning men det krävs en 

medvetenhet om dess påverkan på resultatet (Jacobsen, 2007, s.170-172). Det är dock svårt att 

säga huruvida dessa olika effekter påverkade denna studie. Bland annat i och med att det enbart 

genomfördes en fokusgruppsintervju vilket innebär att de frågor som ställdes inte har ställts till 

några andra än just de fem som deltog i intervjun vilket har medfört att det inte går att säga 
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huruvida studiens eventuella undersökar- och kontexteffekter har påverkat resultatet eller inte. 

Detta innebär i sin tur att resultatet i denna studie har potentiellt låg reliabilitet. 

 

Det andra begreppet som används för att mäta en studies kvalitet är validitet. Validitet handlar 

om huruvida forskaren studerar det som avses studeras. En fara för validiteten gällande 

fokusgruppsstudier är att deltagarna inte vågar uttrycka sig sanningsenligt på grund av 

exempelvis grupptryck, att man hellre säger det som är socialt accepterat än hur det faktiskt är. 

En annan aspekt som kan påverka validiteten är att fokusgruppen äger rum på en plats där 

deltagarna känner sig främmande vilket kan inverka på själva diskussionens framgång (Wibeck, 

2000, s.120-121). Den första problematiken med att gruppdeltagarna inte vågar uttrycka sig 

sanningsenligt är en aspekt som är omöjlig att helt komma ifrån. Det moderatorerna kan göra för 

att underlätta detta är att, i likhet med den andra aspekten, ha fokusgruppen på en plats där 

deltagarna känner sig mer hemma. Fokusgruppsintervjun ägde rum på biståndshandläggarnas 

arbetsplats i ett rum som de alla känner till. Detta påverkar inte i den mån att problematiken med 

att våga uttrycka sig sanningsenligt försvinner helt, men det kan ha bidragit till en tryggare känsla 

vilket i sin tur kan ha gynnat deltagarnas vilja att uttrycka sig sanningsenligt vilket i sin tur kan 

ha gynnat studiens validitet. 

 

Trots denna problematik vad gäller att försäkra reliabilitet och validitet i denna studie anses 

fokusgruppsintervju, i förhållande till andra metoder, vara den metod som kan generera i ett 

resultat som i störst utsträckning kan besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

 3.6. Analysmetod 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av den valda dataanalysmetoden och dess viktigaste 

begrepp. Därefter följer en presentation av tillvägagångssättet vid analysen av det insamlade 

datamaterialet. 

 

Det insamlade datamaterialet har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken är 

ett vetenskapsteoretiskt perspektiv vars främsta ändamål är tolkning och förståelse, människan 

tolkar sin omvärld för att förstå den (Ödman, 2007, s.13). Det hermeneutiska synsättet är av vikt 

när det kommer till att försöka förstå människors handlande och vad det leder till (Thurén, 2007, 

s.103).  

 

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Denna innebär att det i 

tolkningsarbetet finns ett beroendeförhållande mellan delarna och helheten i det som tolkas, att 

den som tolkar förstår helheten utifrån dess delar men också tvärtom, att delarna förstås utifrån 

helheten (Ödman, 2007, s.98-99). Ödman (2007, s.100-101) beskriver detta förhållande som en 

pendelrörelse, där forskaren i sitt analysarbete hela tiden pendlar mellan materialets helhet och 

dess delar för att få en djupare förståelse för det som undersöks.  
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Förförståelse är ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken. Förförståelse handlar om den 

förkunskap som människan har om verkligheten. Förförståelsen innefattar inte enbart hur 

människan upplever världen genom sina sinnen utan också hur hon tolkar sina sinnesintryck 

(Thurén, 2007, s.58). Enligt Thurén (2007, s.60) är allt som människan upplever, tänker, tycker, 

ser och hör grundat i hennes förförståelse. Detta påverkar i sin tur hur människan tolkar olika 

saker (Ödman, 2007, s.58-59).  Förförståelsen påverkas av vilken kontext människan växt upp 

och lever i. Detta innebär att två människor som växt upp och/eller lever i olika kulturer kan 

uppfatta samma sak helt olika. Människans förförståelse kan revideras genom nya erfarenheter 

och upplevelser (Thurén, 2007, s.60-61).  

 

Vad detta begrepp innebär för denna studie är att det påvisar vikten av att hela tiden vara 

medvetenhet hur forskarnas förförståelse påverkar studien och att utifrån denna medvetenhet i så 

stor utsträckning som möjligt hålla förförståelsen i schack för att undvika att det dras för snabba 

slutsatser av det som sägs i det insamlade materialet. Anledningen till att denna studie utgår från 

en hermeneutisk ansats grundar sig i studiens syfte, då det är människors föreställningar och 

åsikter som ska analyseras. I likhet med den hermeneutiska tankegången kommer dataanalysen 

utgå från våra tolkningar av det insamlade datamaterialet, med hänsyn tagen till vår förförståelse 

kring ämnet.  

 

Vår förförståelse för området grundar sig i vår egen erfarenhet av biståndshandläggning i form av 

praktik och arbete som biståndshandläggare. Tiden som biståndshandläggare har gett oss 

uppfattningar och erfarenheter om vilka faktorer som påverkar behovsbedömningen av bistånd i 

form av särskilt boende. Den ena av oss har mer erfarenhet av biståndshandläggning vilket har 

medfört att analysförfarandet genomförts på ett visst sätt för att medvetandegöra vår 

förförståelses eventuella olikheter. Detta beror dock inte enbart på att vi har olika erfarenhet av 

yrket som biståndshandläggare utan också för att vår förförståelse kan se olika ut av andra 

anledningar. Förförståelsen kan alltså skilja sig från person till person i och med att den är 

tolkningar och förståelse av erfarenheter och upplevelser. Utöver vår egen erfarenhet av yrket 

som biståndshandläggare har vi fått en djupare förförståelse för området som studerats efter 

genomgången av tidigare forskning och i teorival.  

 

Som tidigare nämnts har det insamlade datamaterialet transkriberats. Därefter har det 

transkriberade materialet, i likhet med Westins (2008) analysförfarande, analyserats i flera olika 

steg för att nå en djupare förståelse utifrån en hermeneutisk ansats. Vid det första steget i 

analysen lästes texten (det transkriberade datamaterialet) igenom ett par gånger, utan att fokusera 

på några speciella delar och istället se texten i sin helhet. Detta för att få en uppfattning om texten 

och en grund för nästa steg.  
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Efter de första genomgångarna av texten som helhet gjordes ytterligare en genomgång av texten, 

denna gång med fokus på dess delar. I steg två valdes relevanta delar av texten ut, med 

utgångspunkt i studiens syfte. De utvalda delarna kodades därefter utifrån vår egen tolkning av 

delarna. Som Westin (2008) nämner, är det i kodningsarbetet viktigt att vara kritisk till sina 

tolkningar och därmed vara medveten om förförståelsens påverkan av hur något tolkas. Vi gjorde 

därför en första tolkning av de delar vi ansåg var relevanta, var och en för sig, för att se huruvida 

vi tolkade texten olika och för att på så vis bli mer medvetna om vår förförståelse. Därefter gick 

vi tillsammans igenom de koder och tolkningar som vi gjort av texten. Vid denna genomgång 

diskuterades och reflekterades det kring de tolkningar och kodningar som gjorts. Frågor som; har 

vi tolkat olika? Vad kan ha gjort att vi tolkat olika? vad säger texten egentligen om faktorer som 

påverkar bedömningen av bistånd? Vilka faktorer är det som lyfts fram som betydande? 

diskuterades för att nå en djupare förståelse för materialet i förhållande till studiens syfte. Vid 

denna diskussion och kritiska reflektion kring våra egna tolkningar arbetade vi fram nya koder. I 

och med att vi var två som tolkade materialet gav det en annan möjlighet till reflektion kring 

texten och de olika tolkningarna då vi fick perspektiv på tolkningarna. Att det hade gjorts olika 

tolkningar visade på förförståelsens påverkan i tolkningsprocessen vilket medförde en ökad 

medvetenhet om detta.  

 

Efter att de utvalda delarna kodats påbörjades det tredje steget i analysförfarandet. Det kodade 

materialet sågs då med en mer övergripande syn igen. Koderna tolkades för att kunna hitta 

likheter hos dem och för att därefter kunna tematisera de valda delarna till så kallade 

subkategorier. I analysen fann vi sju subkategorier knutna till studiens syfte, dessa kommer 

presenteras i resultatavsnittet. Därefter lyftes blicken ytterligare och subkategorierna 

tematiserades till mer övergripande kategorier, så kallade huvudkategorier, för att få en mer 

övergripande förståelse för vad texten i sin helhet handlade om och vad den resulterade i. Som 

framgår av det som nu presenterats har materialet analyserats utifrån sina delar och sin helhet 

genom hela analysarbetet. Ett exempel går att se i analysförfarandets första steg där helheten var 

det som fokuserades följt av steg två där delarna var i fokus vilket i sin tur följdes av en 

helhetssyn igen, vilket visar på den pendelrörelse som tidigare nämndes som en del av den 

hermeneutiska cirkeln. Nedan följer ett exempel på hur analysarbetet har gått till (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Tolkning och kodning av material.  

 

 

 

 

 

 

 

Relevanta delar/citat Kod Subkategori Huvudkategori 

 

- Precis och det då, då 

kommer vi ju tillbaka till 

det där att riktlinjerna är 

snäva när vi inte har eeh 

och vi kan förlita oss på 

omvårdnadsbehovet, helt 

utan vi måste gå på oron, 

och som sagt det är ju 

jättesvårt, vi kan ju inte 

mäta oron. 

 

 

 

 

Svårt att bedöma 

behov vid psykisk 

ohälsa 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

 

 

Andra 

omständighet

er än ålder 

som påverkar 
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Det ovan presenterade analysförfarandet har lett fram till det resultat som kommer att redovisas 

längre fram. Som det går att se i ovanstående text handlar analysförfarandet om den pendelrörelse 

mellan del och helhet, helhet och del, som tidigare nämnts. Detta för att få en förståelse för 

texten. Något som inte går att påpeka för många gånger är vikten av medvetenheten om sin egen 

förförståelse vid tolkning av ett material. I denna studies analys har det varit svårt att hela tiden 

vara kritisk till sin förförståelse då den inte alltid varit lätt att medvetandegöra, det har dock 

gjorts i så stor utsträckning som möjligt för att analysen inte ska bli för subjektiv och för färgad 

av våra föreställningar och åsikter kring området. 

 

3.8. Etiska överväganden 

I detta avsnitt kommer studiens etiska överväganden diskuteras med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det kommer även diskuteras etiska överväganden 

gällande metodvalet för studien.  

Som nämnts tidigare så skickades e-postmeddelanden ut till berörda biståndshandläggare som 

därefter fick anmäla sitt intresse. De handläggare som var intresserade av att delta ombads att 

besvara e-postmeddelandet vilket då sågs som en intresseanmälan. När dessa intresseanmälningar 

inkom sågs detta som handläggarnas samtycke till att delta i studien vilket därmed innebar att 

samtyckeskravet uppfyllts. I e-postmeddelandet informerades det om studiens syfte samt att 

deltagandet var frivilligt och att fokusgruppen skulle komma att videoinspelas vilket medförde att 

informationskravet uppfylldes. I likhet med det Vetenskapsrådet (2002) skriver om 

nyttjandekravet informerades det också, i det utskickade e-postmeddelandet, att insamlad data 

enbart kommer användas i forskningssyfte. 

Något som diskuterats vad gäller etiska överväganden är huruvida, i detta fall, 

biståndshandläggarna inte vill utelämna sina åsikter och reflektioner kring området för sina 

arbetskollegor. Detta etiska dilemma tar Hennink (2007, s.33) upp och beskriver det som att i en 

gruppdiskussion så kan ämnen tas upp som inte alla vill vara delaktiga i att diskutera och som 

kan kräva att deltagarna måste lämna ut privat och känslig information. Om det under intervjun 

exempelvis hade framkommit information som talat mot biståndshandläggarnas riktlinjer skulle 

det kunna innebära att deras profession ifrågasätts av andra gruppdeltagare och/eller 

utomstående. I och med denna problematik är konfidentialitetskravet extra viktigt. Med 

konfidentialitetskravet menas att alla som deltar i en undersökning ska tillförsäkras 

konfidentialitet i största möjliga mån och att deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem (vetenskapsrådet, 2002). I denna studie eftersträvas detta och därför har 

uppgifter som skulle kunna leda till att deltagarna går att identifiera tagits bort eller bytts ut. 

Informanterna kan dock inte utlovas full anonymitet, främst på grund av att en gruppintervju 

utförs där deltagarna i gruppen kommer veta vem som säger vad men också på grund av att 

urvalet av respondenter var litet och då avgränsningen har varit till en viss yrkesgrupp är det svårt 
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att helt utesluta möjligheten för utomstående att identifiera respondenterna (Jacobsen, 2007, s.24-

25).  

Något annat som också är problematiskt vad gäller kravet om konfidentialitet när man arbetar 

med fokusgrupper är hur man ska försäkra att respondenterna inte lämnar informationen som 

framkommer vid intervjun vidare. Det som försäkras deltagarna är att det kommer vidtas åtgärder 

för att undvika att utomstående kan identifiera enskilda individer samt att deras personuppgifter 

inte sprids vidare. Det kan dock inte försäkras att övriga deltagare inte kommer föra känslig 

information vidare. Av den anledningen så informerades det i ovan nämnda e-postmeddelande att 

känslig information som kan komma fram vid gruppintervjun inte får föras vidare efter 

intervjutillfället. För säkerhets skull, och för att poängtera vikten av det, informerades detta även 

i inledningen av gruppintervjun. Under inledningen informerades informanterna även om att de 

inte behövde delta i alla diskussioner och att de själva kan välja att lämna gruppen när som helst, 

detta för att försöka förhindra att privat och känslig information måste lämnas ut. 

4. Resultat 

I detta avsnitt kommer biståndshandläggarnas uppfattningar, föreställningar och åsikter kring det 

som diskuterades under fokusgruppsintervjun att lyftas fram. Dessa uttalanden kommer att 

presenteras under olika teman som bygger på kodningen av det transkriberade datamaterialet. 

 

Tabell 2. Tabell över framtagna subkategorier och huvudkategorier samt exempel på koder som placerats 

i sub- och huvudkategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på koder Subkategori Huvudkategori 

Större behov som 

äldre äldre 

Åldern till 

brukarens fördel 
 

Upplevelser kring 

ålderns påverkan 

vid 

behovsbedömning 

 

Komplicerad 

process med yngre 

brukare 

 

Åldern till 

brukarens nackdel 

Olika tolkning av 

skälig levnadsnivå 

 

Riktlinjer 
 

 

Upplevelser kring 

andra faktorers 

påverkan vid 

behovsbedömning 

Sammanboendes 

behov styr 

 

Hemsituation 

Omedveten 

påverkan av kön 

 

Kön 

Mer ekonomiskt 

med hemtjänst 

 

Ekonomiska 

resurser 

Lättare bedöma 

fysiskt vårdbehov 

 

Vårdbehov 



27  

4.1. Upplevelser kring ålderns påverkan vid behovsbedömning 

Det som framkommer av biståndshandläggarnas uttalanden visade bland annat på att 

åldersfaktorn hade en viss påverkan på deras behovsbedömning av bistånd i form av särskilt 

boende. Handläggarna uttryckte att ålder var en avgörande faktor om andra faktorer inte var 

tillräckligt övertygande och om ärendet därför stod och vägde mellan bifall eller avslag. 

Biståndshandläggarna upplevde att åldern i dessa fall blev något som kunde avgöra utfallet. 

Handläggarna antydde att som äldre äldre var det lättare att bedömas ha behov av särskilt boende 

än som yngre. Det upplevdes finnas en brytpunkt vid 90 årsålder där brukarens ålder hade en 

positiv inverkan på behovsbedömningen för brukaren. Biståndshandläggarnas uttalanden 

insinuerar även att ökande ålder i vissa fall kopplades samman med försämrat hälsotillstånd och 

att det därmed var en anledningen till att äldre äldre ibland beviljades särskilt boende. Följande 

citat visar hur handläggarna resonerar kring detta; 

  

… om det är på gränsen så skulle vi kunna säga ja, på en person som är 95 

år. Den lär ju bli sämre framöver också, men när det är såhär gränsfall då 

tycker i alla fall jag att ålder verkar spela roll. 

 

Ovanstående citat är ett exempel på det som nyss beskrevs, att handläggarna upplevde att ålder, 

kunde ha en positiv inverkan på bedömningen av behov för brukare som var äldre äldre. Citatet 

visar även hur handläggarna uttryckte att brukaren troligtvis inte skulle komma att bli friskare 

framöver utan snarare tvärtom. 

 

Som det går att se i tabellen ovan (Tabell 2) indikerar handläggarnas uttalanden på att brukarnas 

ålder både kan vara till dess för- och nackdel. Det som nyss presenterades, att 

biståndshandläggarna antydde att äldre äldre i vissa fall har större chans att bedömas ha behov av 

särskilt boende med tanke på dess ålder, visar på hur åldern kan vara till brukarens fördel vid 

behovsbedömningen. Processen för en utredning gällande en ansökan om särskilt boende för en 

yngre brukare (21-64 år) är, som nämnts tidigare, längre än för en äldre brukare (65+) på grund 

av olika delegationsordningar för beslut gällande insatsen för de olika åldersgrupperna. Processen 

för en ansökan om särskilt boende för en yngre brukare ansåg biståndshandläggarna vara mer 

problematisk. De uttryckte att det var svårare att ”få” bevilja en yngre brukare särskilt boende än 

en äldre, främst med hänvisning till de regler och riktlinjer som de arbetade utifrån. Detta har 

tolkats som att brukarens ålder kan vändas till dennes nackdel. En yngre brukare anses alltså inte 

ha samma möjlighet att beviljas särskilt boende på grund av att dennes ålder avgör vilken väg 

som ansökan ska gå, den som handläggarna anser är mer problematisk (brukare i åldrarna 21-64) 

eller den där handläggarna har egen delegation (brukare i åldrarna 65+). Exempel på detta är 

följande citat; 

 

- Men ni upplever att det är svårare då om det är en yngre person? 
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- Ja, det är jättesvårt att få igenom ett sådant beslut på särskilt boende. 

 

- Mmm. 

 

- Det är en större process då. 

 

 - Yngre personer är svåra att få beviljade. 

 

Här lyfter handläggarna fram problematiken och svårigheterna vid handläggning av ärenden 

gällande yngre brukare till skillnad från när det gäller äldre brukare, hur svårt det är att ”få” 

bevilja en yngre brukare särskilt boende.  

  

Handläggarna i studien bedömde bistånd utifrån vissa riktlinjer och som tidigare nämnts ska 

behov, som biståndshandläggare bedömer enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), bedömas 

utifrån ”skälig levnadsnivå”. I denna studie antydde handläggarnas uttalanden att det som inte de 

inte ansåg vara skäligt för en äldre brukare, ansågs vara skäligt för en yngre brukare. 

Biståndshandläggarna ansåg att det var inhumant att ge avslag åt en brukare som var äldre äldre 

då den krångliga processen för en överklagan inte ansågs vara en skälig gång för denne. Detta 

tolkades som att det å andra sidan ansågs vara skäligt för en yngre brukare. Detta gällde återigen 

om det var ett ärende som stod och vägde där andra faktorer inte var tillräckliga för att avgöra 

utfallet. Citatet nedan exemplifierar detta; 

 

Det blir också, på något vis som diskussionen om skäligt då.  Då visst man 

skulle kunna gå upp till rätten då, men det kanske inte. Om vi tror att det 

lutar åt beviljas så kanske det inte är skäligt att en 95-åring ska behöva 

överklaga. Gå vidare till rätten och så det kanske inte är en skälig gång 

heller för den äldre, om det verkligen står och lutar sådär. 

 

Handläggarna var överens om att det inte skulle vara ”snällt” eller humant att låta en äldre äldre 

behöva överklaga ett beslut. Citatet ovan mynnade ut i att ärendet troligen skulle komma att bli 

aktuellt inom en snar framtid igen och handläggarna menade att de ändå bara skulle få ändra sitt 

beslut.  

 

Handläggarnas uppfattningar, föreställningar och åsikter som nu har presenterats visar på hur de 

upplevde att brukarens ålder i sig kan påverka deras behovsbedömning vid gränsfall och att 

brukarens ålder kan ha både positiv och negativ inverkan på utfallet. Som handläggarna antyder 

kan åldern för yngre personer vara till dess nackdel medan för äldre äldre kan åldern vara till 

dess fördel. De menar dock även att åldern inte är den faktor som väger tyngst vid bedömningen 

av bistånd. Biståndshandläggarna ansåg att brukarens ålder bara hade påverkan om andra faktorer 

inte var tillräckligt övertygande för att kunna ligga till grund för ett avslag eller beviljande. Det 
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kan innebära att åldern tillsammans med andra faktorer kan leda till en viss bedömning gällande 

bistånd i form av särskilt boende medan åldersfaktorn i sig inte gör det, vilket också går att uttyda 

ur följande citat; 

 

För det, även om man är 97 och pigg fysiskt och kanske bara har en liten oro 

då kan man ju faktiskt fortfarande kanske sätta in lite mer hemtjänst. 

 

I detta citat indikerar handläggarna även att andra faktorer påverkar deras behovsbedömning 

gällande insatsen särskilt boende. Det räckte alltså inte att brukaren var äldre äldre för 

handläggarna skulle bedöma att han/hon hade behov av insatsen särskilt boende. Det krävdes 

ytterligare faktorer för att handläggarna skulle anse att brukaren hade ett behov. Andra faktorer 

som enligt handläggarna påverkar deras behovsbedömning kommer att redovisas i följande 

avsnitt. 

 4.2. Upplevelser kring andra faktorers påverkan vid behovsbedömning 

Under fokusgruppsdiskussionen framkom det även att andra faktorer än åldersfaktorn kunde 

påverka biståndshandläggarnas bedömningsprocess och en av dessa var biståndshandläggarnas 

riktlinjer. Dessa riktlinjer beskrevs i första hand av handläggarna som ganska snäva. Riktlinjerna 

som de måste följa upplevde handläggarna som delvis svåra att arbeta efter då alla brukare skulle 

bedömas lika samtidigt som det alltid ska göras en individuell bedömning. Just dessa två aspekter 

ansåg biståndshandläggarna ibland vara svåra att kombinera. Svårigheten med bedömningen 

ledde fram till en diskussion kring själva tolkningen av en brukares behov, tolkningen som leder 

fram till just en bedömning av om det fanns ett behov av insatsen särskilt boende eller inte. 

Biståndshandläggarna beskrev först att de hade en stor frihet i att tolka behov i sin yrkesutövning 

då den grundar sig i socialtjänstlagen som, som tidigare nämnts, är en ramlag. Denna aspekt sågs 

både som positiv men även som en svårighet i vissa situationer. Handläggarna var överens om att 

deras tolkning av ett behov inte alls behövde överensstämma med exempelvis brukarens 

upplevelser av sin behovssituation. Denna aspekt tolkades utifrån handläggarnas uttalanden, som 

en av de största utmaningarna i yrkesutövningen och handläggarna uttryckte sig kring detta på 

följande vis;  

 

Man måste se till att socialtjänstlagen är en ramlag, en ramlagstiftning som 

innehåller vissa knytpunkter som är fastställda. Men sen är den ju mycket en 

tolkning, så skäliglevnadsnivå är något som vi stort sett alltid diskuterar, och 

skälig levnadsnivå för mig och vad det innebär för min kund kan vara två helt 

olika saker. 

 

Citatet insinuerar att själva tolkningen gällande ”skälig levnadsnivå”, som var aktuellt här, var en 

svårighet som de mötte i sin yrkesutövning. Handläggarna lyfte, i samband med denna 
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diskussion, fram vikten av att kunna ta hjälp av varandra i situationer som känns osäkra, just 

eftersom tolkningsprocessen kan se helt olika ut. 

 

Handläggarna ansåg också att det ibland var svårt att bedöma ett behov där brukaren inte hade 

några fysiska funktionsnedsättningar eller om dessa inte var tillräckliga. De uttryckte även att 

behov grundat i psykisk ohälsa var svårare att bedöma då de inte var mätbara på samma sätt som 

fysisk ohälsa. Vid en diskussion kring Vinjett 1A (se bilaga 3) diskuterades den oro mannen i 

vinjetten beskrevs ha. Det framgick då tydligt att handläggarna hade svårt att bedöma ett behov 

som grundade sig enbart på oron då de tyckte att mannen i fråga inte hade tillräckligt med fysiska 

åkommor för att bedömas ha behov av särskilt boende. Exempel ur diskussionen är följande citat; 

 

Precis och det då, då kommer vi ju tillbaka till det där att riktlinjerna är 

snäva när vi inte har eeh och vi kan förlita oss på omvårdnadsbehovet, helt 

utan vi måste gå på oron och som sagt det är ju jättesvårt vi kan ju inte mäta 

oron.  

 

Här menar handläggarna att riktlinjerna kring just hur ett behov grundat på oro ska bedömas är 

snäva och de uttrycker vidare svårigheten med att mäta just oron. Ytterligare ett exempel på 

detta;  

 

Jag tycker just den här ångest och oro är,  det kriteriet tycker jag är svårt har 

haft många ärenden nu och det står ju i beskrivningen riktlinjerna att dom 

ska vara stor, alltså ångesten och oron. Men det är ju svårt vad som räknas 

med stor.  

 

Här nämner handläggarna svårigheten med att bedöma vad som anses vara ”stor oro”. Det fysiska 

vårdbehovet ansågs däremot vara lättare att bedöma då det inte innefattade lika mycket egen 

tolkning då riktlinjerna ansågs vara mer tydliga för handläggarna vid en sådan bedömning och 

principen om att man ska göra ”lika för alla” verkade vara styrande och mer lätthanterlig om 

riktlinjerna var tydliga. Det går alltså att uttyda ett visst mönster som visar att 

biståndshandläggarna tyckte att ett vårdbehov var lättare att bedöma om brukarens behov 

grundade sig i fysisk ohälsa än om det grundade sig i psykisk ohälsa som exempelvis oro, i och 

med att riktlinjerna för den fysiska ohälsan var tydligare. 

 

Riktlinjernas snävhet ledde diskussionen vidare till andra organisatoriska faktorer som 

biståndshandläggarna också ansåg påverka behovsbedömningen. Något som kom på tal då var 

kommunens ekonomiska resurser och hur handläggarna upplevde att dessa var något de börjat ta 

hänsyn till under de senaste åren. Det som framkom under diskussionen var att antalet 

hemtjänsttimmar som en brukare var beviljad var avgörande för en bedömning kring ansökan om 

särskilt boende. Det antyddes av handläggarna att en brukare med ett stort antal hemtjänsttimmar 
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kostade mer för kommunen än en plats på särskilt boende, vilket ledde till att antalet timmar i 

vissa avseenden var avgörande gällande bedömningen av behov om särskilt boende då det 

sistnämnda kunde vara till ekonomisk fördel för kommunen. Resonemanget förtydligas med detta 

uttalande;  

 

Man säger det här är en 85-åring, har 300 timmar i månaden hemtjänst 

beviljad, alltså såhär man behöver inte ens säga mer. 

 

Handläggarna lyfte fram att ett stort antal hemtjänsttimmar, som i det här fallet var 300 timmar, 

var en avgörande faktor för ett beviljande av särskilt boende och att detta inte ens behövdes 

diskuteras då antalet timmar ibland talar för sig själv, grundat på de ekonomiska resurserna. Det 

som även framkom av diskussionen om antalet hemtjänsttimmar var att det i första hand alltid var 

brukarens bästa som stod i fokus men att de ekonomiska resurserna hade en inverkan då 

brukarens bästa stod och vägde mellan hemtjänst eller särskilt boende. Biståndshandläggarna 

uttryckte att den ekonomiska aspekten var viktig i och med att det var många som behövde hjälp 

och för att så många som möjligt skulle kunna få hjälp ansåg biståndshandläggarna att det var 

viktigt att inte bortse från den ekonomiska aspekten i och med att kommunens resurser ska räcka 

till alla.  

 

Som nämnts, visade diskussionen att de ekonomiska aspekterna upplevs ha ganska stor vikt vid 

behovsbedömningen men att det samtidigt konstaterades att det inte skulle gå ut över brukarens 

bästa. Denna aspekt ledde vidare till frågorna; Hur ser brukarens vårdbehov ut och vad är 

brukarens bästa i situationen? Just brukarens vårdbehov framkom vara en annan påverkansfaktor 

i biståndshandläggarnas behovsbedömning. Aspekten oro, som beskrevs tidigare, visade sig vara 

en av påverkansfaktor gällande brukarens vårdbehov. En annan aspekt som också diskuterades 

var brukare med demensproblematik och att denna problemtik ofta var avgörande i 

behovsbedömningen. Följande citat visar på detta; 

 

Men det tycker jag också, och när det gäller just demensaspekten när 

individen börjar gå ut på egen hand är uppe nattetid…ehh och börjar vandra 

ut och knacka på hos grannar och så när det inte heller fungerar. Då känner 

jag också att det väger rätt tungt. När individen är en skada för sig själv.  

 

Handläggarna uttryckte att just demensaspekten vägde tungt i bedömningsprocessen. Det 

beskrevs att om brukaren på grund av sin sjukdom, som demens i detta fall, var en fara för sig 

själv så vägde det väldigt tungt i behovsbedömningen av insatsen särskilt boende. Diskussionen 

kring vårdbehov avslutades med ett konstaterande, som tidigare nämnts, att behov grundat på 

fysisk ohälsa ansågs av biståndshandläggarna vara lättare att bedöma än behov grundat på 

psykisk ohälsa såsom exempelvis oro. Handläggarna beskrev att fysiska vårdbehov ofta kunde 

ses med blotta ögat och grundat på det vara mer märkbar och på så vis lättare att bedöma.  
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En aspekt som tolkades höra ihop med vårdbehovet hos en brukare som påverkade 

bedömningsprocessen var brukarens hemsituation. Handläggarna beskrev att en brukare som 

bodde tillsammans med någon krävde ett större omvårdnadsbehov än en brukare som bodde själv 

för att bedömas ha ett behov av bistånd i form av särskilt boende. Detta förklarades med att leva 

sammanboende med någon innebar att det ställdes krav på att sambon till brukaren hjälpte till 

med hushållssysslor i den mån det var möjligt. Detta då det finns lagstadgat att sammanboende 

par har delat ansvar för hemmet. Enligt biståndshandläggarna krävdes det då ett större vårdbehov 

hos brukaren. Kommande citat visar på att det även läggs ganska stor vikt vid det gemensamma 

hushållsansvaret och att detta påverkar bedömningen;  

 

Hade den här personen haft, det vill säga att den här personen inte hade varit 

skild, och hade haft makan där, då går vi ju till gemensamt hushållsansvar. 

Så det här med städningen och sköta om hushållet och så det tillfaller makan, 

om det inte är så att hon också har ett behov och inte klarar av det. 

 

Men det som också kan utläsas av citatet är att det gemensamma hushållsansvaret har en 

påverkan i bedömning enligt handläggarna men att bedömningen utgår ifrån hur den 

sammanboendes behovssituation ser ut. Handläggarna uttryckte att ansvaret för hushållet enbart 

tillföll den sammanboende om denne inte också hade ett hjälpbehov som medförde att det inte 

var möjligt för denne att ansvara för hushållet.  

 

En faktor som också diskuterades var huruvida kön hade någon påverkan på 

biståndshandläggarnas behovsbedömning. Denna fråga ställdes eftersom tidigare forskning, som 

nämnts tidigare, visat att brukarens kön påverkar biståndshandläggares behovsbedömning 

(socialstyrelsen 2004). Enligt handläggarna hade brukarens kön inte någon medveten påverkan 

hur de bedömde behov. Det största fokuset i diskussionen kring kön och dess påverkan på 

bedömningen låg i att kön inte alls ska ha eller har någon påverkan. Detta tolkades som en viktig 

aspekt för handläggarna att påpeka och följande citat visar på just detta;  

 

Det är klart man kan ju inte vara helt säker.  Jag tror inte heller, jag har inte 

känt att det, att man beviljar den något för att den är en kvinna eller man. 

Utan man har beviljat eller gjort avslag på riktlinjerna vi går ifrån och inte 

kön. 

 

Citaten antyder på att kön inte ska ha eller har någon påverkan på handläggarnas 

behovsbedömning. Handläggarna uttryckte dock att de inte kunde vara helt säkra på att det aldrig 

hade skett omedvetet. I diskussionen som följde menade handläggarna även att de var medvetna 

om att det ”allmänt i Sverige” beviljas mer hemtjänstinsatser i form av bland annat hjälp med 

matlagning till män grundat i att de inte vet hur man gör. Handläggarna menade dock att denna 
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typ av skillnad mellan könen inte förekom medvetet i deras behovsbedömning gällande insatsen 

särskilt boende. 

5. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med studiens resultat summeras. Därefter följer en metoddiskussion i 

förhållande till resultatet, följt av en diskussion kring resultatets viktigaste delar i förhållande till 

studiens teoretiska ram och den tidigare forskning som presenterats. Avsnittet avslutas med 

slutsatser av resultatet samt implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

5.1. Summering av resultatet 

Det som framgår av studiens resultat är att biståndshandläggarnas behovsbedömning gällande 

insatsen särskilt boende till viss del påverkas av brukarens ålder. Det som tolkades från 

handläggarnas uttalanden var att ålder både kunde vara till brukarens fördel, främst för äldre 

äldre, men också att åldern kunde vara till brukarens nackdel, och då främst för yngre brukare. 

Enligt biståndshandläggarna kunde brukarens ålder påverka behovsbedömningen i de fall ett 

beslut stod och vägde mellan bifall och avslag. Handläggarna menade dock att andra faktorer 

hade större påverkan än åldersfaktorn. De faktorer handläggarna ansåg påverkade deras 

behovsbedömning, utöver brukarens ålder, var handläggarnas riktlinjer/handlingsutrymme, 

kommunens ekonomiska resurser, brukarens vårdbehov, brukarens hemsituation samt brukarens 

kön. Vissa av dessa faktorer lyftes fram som mer betydande än andra. Ett exempel på en mer 

betydande faktor var biståndshandläggarnas riktlinjer och handlingsutrymme som även ansågs 

utgöra viss problematik i deras yrkesutövning. 

5.2. Metoddiskussion i förhållande till resultatet 

Som nämnts tidigare finns det för- och nackdelar med denna studies val av metod. I detta avsnitt 

kommer vissa av dessa lyftas fram och diskuteras i förhållande till studiens resultat.  

Valet av fokusgrupp som metod kan i viss mån ha påverkat resultatet i studien då vi valde att 

utföra en fokusgrupp med biståndshandläggare från samma enhet vilket kan ha bidragit till att 

resultatet blivit lite snävt i viss mån. Exempelvis gällande resultatet kring deras riktlinjer då dessa 

riktlinjer kan variera kommuner emellan och att resultatet gällande detta då blir begränsat i sin 

bredd. Men samtidigt kan valet av informanter från samma enhet bidragit till att diskussionen 

blivit mer öppen och att informanterna vågat uttala sig mer sanningsenligt, då exempelvis 

diskussioner kring diskriminering av olika slag ofta är tabubelagt, än om informanterna inte hade 

känt varandra. Begränsningen i resultatets bredd kan också ha påverkats av valet att enbart 

använda en fokusgrupp. Om det hade utförts fler hade resultatet kunnat bli mer nyanserat. Att 

enbart utgå från en fokusgruppsintervju har medfört ett litet och avgränsat material vilket medför 

att studiens resultat också är begränsat. Detta innebär dock inte att studiens resultat inte är av 

betydelse då det ändå kan väcka tankar och idéer kring infallsvinklar för fortsatt forskning. 
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Som lyfts fram tidigare finns det alltid en risk för undersökareffekter och kontexteffekter vid 

användandet av kvalitativa metoder men som också nämnts så är dessa effekter omöjligt att helt 

komma ifrån. Valet av en fokusgruppsdiskussion istället för enskilda intervjuer anser vi ha varit 

till fördel då denna metod inte är styrd av forskarna i samma utsträckning då vårt syfte och våra 

frågeställningar utgår ifrån ett biståndshandläggarperspektiv och att det då är 

biståndshandläggarna som ska stå i fokus. Som tidigare nämnts är denna typ av gruppdiskussion 

även något som ingår i biståndshandläggarnas arbetsvardag vilket kan ha medfört att situationen 

kändes mer naturlig för dem än vad situationen vid enskilda intervjuer hade gjort.  

5.3. Resultatet i förhållande till teoretisk ram och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det viktigaste delarna av resultatet att lyftas fram i förhållande till studiens 

teoretiska ram och i förhållande till den tidigare forskning som har presenterats tidigare.  

 

Upplevelsen av åldersfaktorns påverkan i förhållande till teorietisk ram och tidigare forskning 

Biståndshandläggarna i denna studie uttryckte att ålder hade en viss påverkan vid deras 

bedömning av behov av insatsen särskilt boende. Handläggarna förklarade att de upplevde att 

brukarens ålder ibland påverkade bedömningen då en brukares behov stod och vägde mellan ett 

beviljande eller avslag av insatsen. Om man ser på detta med ålderism som teoretiska glasögon 

kan detta ses som en typ av diskriminering grundad på ålder. Ålderns påverkan på 

biståndshandläggarnas behovsbedömning var något som de diskuterade öppet under 

fokusgruppsintervjun och det tolkades inte som att det upplevdes som tabubelagt. När 

diskussionen istället rörde skillnader i behovsbedömning grundat på kön så menade handläggarna 

att detta inte var en faktor som påverkade dem, men att de var medvetna om att det förekom 

”allmänt i Sverige”. Detta kan tolkas som ett tecken på att diskriminering på grund av ålder var 

mer accepterat än exempelvis diskriminering på grund av kön var bland biståndshandläggarna.  

 

Biståndshandläggarna upplevde att hög ålder hos brukaren ibland kunde bidra till att 

bedömningen av behov vägde över till ett beviljande av insatsen särskilt boende då andra faktorer 

inte vägde tillräckligt tungt. Detta går att koppla till det Andersson (1997, s.1) kallar för positiv 

ålderism. Handläggarna ansåg även att det ställdes högre krav på ett stort vårdbehov hos de yngre 

brukarna än hos de äldre vid behovsbedömningen, vilket skulle kunna kopplas till det Andersson 

(1997, s.1) kallar för negativ ålderism. Det som ur denna synvinkel kan ses som positiv ålderism, 

var den diskriminering som biståndshandläggarna lade störst fokus på under diskussionen och 

vilken de stundtals beskriv som godhjärtad. Handläggarna uttryckte att det exempelvis inte var, 

”snällt”, humant eller skäligt för en äldre äldre att behöva överklaga vid avslag och därför 

beviljade de hellre den ansökta insatsen med den höga åldern som en grund i sin bedömning av 

behovet. Från resultatet går detta att tolka som att det som biståndshandläggarna ansåg vara 

skäligt för den yngre brukaren inte ansågs vara skäligt för den äldre äldre. Detta fenomen tror vi 

kan grunda sig i de stereotyper och attityder som råder kring äldre och deras hälsa. Palmore, 

enligt Jönson (2002, s.24-25), beskrev, som tidigare nämnt, att begreppet ålderism kan delas upp 
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i fördomar och diskriminering, samt att fördomar i sin tur kan delas upp i stereotyper och 

attityder. I samhället råder det stereotyper om att äldre personer har en dålig hälsa och upplevs 

som skröpliga (Tornstam, 2010, s.108). Denna stereotyp förtydligas med artikeln som lyftes 

tidigare rörande Melker som inte blev beviljad insatsen särskilt boende, trots att han var 99 år 

(Dickson, S., 2013, 2 oktober; Dickson, Å., 2013, 2 oktober). Detta tyder på att hög ålder kopplas 

samman med sämre hälsa och därmed en förväntan om att äldre personer har ett större behov av 

hjälp än yngre personer, i likhet med det som till viss del går att uttolka ur det 

biståndshandläggarna i denna studie uttryckte kring ålderns påverkan i deras bedömning av 

behov. 

 

Som nämnts tolkades resultatet som så att biståndshandläggarna ansåg att den positiva ålderismen 

ansågs som mer godhjärtad än exempelvis diskriminering grundat på kön. Som tidigare nämnts är 

gruppering efter ålder inte helt irrationellt då bland annat arbetsmarknaden är knuten till ålder. 

Åldersfaktorn är något som ständigt är till både för- och nackdelar för individen vilket i sin tur 

kan vara en anledning till att diskussionen lät som den gjorde gällande ålderns påverkan på 

behovsbedömningen och där med också diskriminering grundat på ålder. Detta är dock till viss 

del problematiskt då även positiv diskriminering kan bidra till förstärkning av negativa attityder. 

Palmore, enligt Jönson (2002, s.24-25), beskriver detta fenomen med att positiv särbehandling av 

äldre människor kan bidra till ytterligare negativa och nedlåtande attityder och genom detta 

skapas negativa föreställningar om äldre människor. Detta kan också ses som ett problem för 

biståndshandläggarna i denna studie då de också förstärker bilden av de äldre som grupp. Å ena 

sidan kan det verka vara till den äldres fördel då han/hon kan ha lättare att bli beviljad en insats. 

Men å andra sidan förstärker det den negativa bilden av äldre som sjuka och skröpliga. Detta kan 

i sin tur påverka bilden av de yngre brukarna som då, i förhållande till de äldre, ses som de friska 

vilket därmed kan påverka bedömningen av deras behov negativt då det ställs högre krav på deras 

vårdbehov. Detta kan i sin tur medföra vissa svårigheter kring det som nämnts tidigare gällande 

möjligheten att tillförsäkra den enskilde rätten till en individuell bedömning. 

 

I de fall som ett ärende stod och vägde och andra faktorer inte är tillräckligt starka eller 

övertygande, uppfattade biståndshandläggarna att brukens ålder ibland kunde ha en avgörande 

roll. Som resultatet också visar så ansåg handläggarna att det främst var den äldre äldre som 

kunde få fördelar på grund av sin ålder vilket ur sett ur ålderismens perspektiv kan kallas för 

positiv ålderism, medan den yngre brukaren istället kunde bli utsatt för negativ ålderism vilket i 

sin kan tur påverkar bilden av både de äldre och yngre brukarna negativt. 

 

Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

Begreppet gräsrotsbyråkrat innefattar, som nämnts tidigare, den som arbetar inom den offentliga 

sektorn och har ett stort handlingsutrymme i att fördela fördelar och offentliga sanktioner, vilket 

innefattar bland annat biståndshandläggare. Inom detta begrepp utgör just handlingsfriheten en 
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viktig del då en gräsrotsbyråkrats arbete präglas av mänskliga bedömningar vilket medför att 

arbete inte enbart kan styras av på förhand bestämda och snäva ramar (Lipsky, 1980, s.1-3). I 

likhet med det som Lipsky (1980) beskriver, visade resultatet av vår studie att 

biståndshandläggarna ansåg sig ha ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning och en stor 

frihet i att på egen hand tolka brukares olika behov. Scott (1997) menar att gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme påverkas av hur styrande verksamhetens organisation är, det vill säga hur 

regler och riktlinjer är utformade. I denna studie går det att uttyda att den berörda verksamhetens 

organisation är mer styrande vad gäller vissa områden medan den är mindre styrande på andra 

områden, detta med grund i det som handläggarna uttryckte om snäva och breda riktlinjer. Det 

tolkades som att handläggarna upplevde detta som problematiskt i sin yrkesutövning. Å ena sidan 

hade de för snäva riktlinjer som var svåra för dem att följa medan de å andra sidan blev 

problematiskt för dem när riktlinjerna var för breda och otydliga då de istället fick ett för stort 

handlingsutrymme. Den sistnämnda problematiken menade biståndshandläggarna kunde leda till 

svårigheter att göra lika bedömning för alla samtidigt som den förstnämnda problemtiken kunde 

medföra svårigheter i den individuella bedömningen.  

 

Något som biståndshandläggarna lyfte fram som en av svårigheterna i deras yrke var att avgöra 

vad som ansågs vara ett behov och därmed vad som ansågs rymmas inom ”skälig levnadsnivå”. 

Biståndshandläggarna menade på att det som de själva ansåg som skäligt inte behövde ses som 

skäligt för brukaren och tvärtom. Detta skulle gå att koppla till Bender (1991) och hennes 

begrepp ”pensionärslotteriet”. Bender (1991) menar att handläggarens egenskaper påverkar 

huruvida en brukare blir beviljad en insats eller inte och att det kan ses som ett lotteri för 

brukaren vilken handläggare han/hon får. Även om hon menar att det är handläggarnas 

egenskaper som exempelvis ålder, utbildning och yrkeserfarenhet som påverkar antyder denna 

studies resultat att handläggarnas handlingsutrymme, i form av tolkningar, åsikter och 

föreställningar, också är något som påverkar dessa biståndshandläggares behovsbedömning. En 

tolkning av denna studies resultat skulle kunna antyda att biståndshandläggarnas egenskaper 

(som påverkar deras tolkningar, åsikter och föreställningar) i viss utsträckning påverkade deras 

behovsbedömning. Om detta skulle vara ett problem eller inte går att diskutera. Det är, som 

tidigare nämnts, oundvikligt att handläggarna tolkar riktlinjer och lagar på olika sätt i och med 

deras position som gräsrotsbyråkrater. Detta medför i sin tur att det är oundvikligt att brukare 

med samma behov bedöms olika. I den undersökta kommunen minskas detta ”problem” vad 

gäller ansökningar om särskilt boende genom att de ärendena, som tidigare nämnts, alltid 

diskuteras i grupp i strävan efter en mer jämlik och rättvis bedömning. Denna strävan kan, enligt 

Dunér och Nordström (2006), ses som rättvis ur ett socialt perspektiv då brukare med liknade 

behov får samma insatser medan det å andra sidan, ur ett individperspektiv, kan innebära att vissa 

äldre inte får den hjälp de behöver då deras behov bedöms i likhet med andras. 

 

Det som går att uttyda ur detta är att lagar, regler och riktlinjer i förhållande till 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme innefattar ett ständigt ställningstagande för 
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handläggarna gällande vad som egentligen eftersträvas. Verksamheten för gräsrotsbyråkrater 

grundar sig som sagt på mänskliga handlingar eftersom detta krävs för att exempelvis kunna 

bedöma ett behov samtidigt som en verksamhet även måste utgå från vissa riktlinjer för att kunna 

tillförsäkra brukaren en viss rättsäkerhet. Biståndshandläggarna lyfter fram att alla ska bedömas 

lika medan de samtidigt menar att alla brukare har olika behov vilket av oss tolkas som något 

biståndshandläggarna ibland tycker är problematiskt i sin yrkesutövning. 

 

Maktordningars samspel med varandra 

Myndighetsutövning i form av biståndshandläggning är, som berörts tidigare, en maktordning då 

yrkesutövaren och brukaren inte besitter jämlika maktsituationer. Biståndshandläggarna har en 

avgörande position gällande huruvida brukaren ska få den hjälp denne ansöker om och hur 

hjälpen ska utformas. De los Reyes och Mulinari (2005, s. 17-18) beskriver denna typ av relation 

som överordning och underordning mellan individer och menar att vissa processer konstruerar 

och vidmakthåller dessa relationer. Författarna beskriver också att de maktutövande processerna 

är inbäddade i ett komplext nätverk av bland annat institutionella arenor och mänskliga 

handlingar. Biståndshandläggarna uttryckte existensen av den mänskliga handlingen i sitt arbete i 

form av deras möjlighet till tolkning av ett behov och hur det påverkade behovsbedömningen. 

Dessutom är biståndshandläggarnas yrkesutövning en typ av institutionell arena som grundar sig 

på socialtjänstlagen som bidrar till den stora tolkningsfriheten. Denna maktaspekt visade sig även 

samspela med handläggarnas riktlinjer då det är dessa som de måste följa i sin yrkesutövning i 

kombination med tolkningsfriheten. Handläggarna uttryckte att de förväntades göra tolkningar på 

egen hand men att dessa tolkningar även måste rymmas inom verksamhetens riktlinjer, vilket 

återigen visar på motsättningar och vissa svårigheter i deras yrkesutövning. Sett ur denna 

synvinkel ligger det problematiska här i att förhålla sig till de maktaspekter som innefattas i yrket 

som biståndshandläggare. I likhet med De los Reyes och Mulinari (2005) beskrivning av 

komplexiteten i sambandet mellan de institutionella arenorna och de mänskliga handlingarna, kan 

det som biståndshandläggarna uttrycker i denna studie tolkas som att det råder svårigheter mellan 

just dessa två, tolkningen och riktlinjerna, vilket återigen kan antyda om problematiken kring de 

ibland snäva och ibland breda riktlinjer och lagar de utgår från. 

 

Intersektionalitet är som tidigare nämnt ett begrepp som handlar om hur olika maktordningar 

samspelar och påverkar varandra. Idag berör intersektionalitet oftast aspekter såsom etnicitet, 

klass, kön och ålder men begreppet kan även innefatta andra maktordningar (Krekula m.fl., 

2007). Krekula m.fl. (2007) menar att ålderism är ett uttryck för en sådan maktordning grundad 

på just ålder.  

 

Enligt Krekula m.fl. (2007) är ålder en grund för maktutövning bland annat vad gäller fördelning 

av resurser. Biståndshandläggarna i denna studie uttryckte att ålder har viss påverkan på hur de 

bedömer behov av insatsen särskilt boende. Handläggarna menade även att kön inte hade någon 
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medveten påverkan på deras behovsbedömning. Det som kommer att fokuseras här är därför hur 

ålder som maktstruktur förhåller sig till andra maktstrukturer som kön.  

 

Krekula m.fl. (2007) menar att hög ålder i stor utsträckning är en ”kvinnoerfarenhet” i och med 

att kvinnor har högre medellivslängd än män. De menar vidare att detta medför att ålderismen 

som uttryck för en maktordning grundat på ålder, inte kan bortse från hur kön som maktstruktur 

också kan påverka diskrimineringen. Om egenskapen att vara kvinna ses som det mer negativa i 

förhållande till att vara man skulle det alltså kunna innebära att en äldre kvinna befinner sig i en 

svårare situation än en äldre man, vilket även den tidigare forskningen till viss del pekar på (se 

Socialstyrelsen, 2004). Detta då det visat sig att män ibland bedömds ha behov av vissa insatser 

på grund av att de ”inte kan” utföra sysslor som anses som kvinnogöra. Männen blir beviljade 

vissa insatser medan kvinnorna istället kan anses klara av en viss syssla just på grund av att de är 

kvinnor. På en strukturell nivå kan detta innebära att den äldre kvinnan blir dubbelt utsatt 

(”Double Jeopardy” enl. Krekula 2007). Detta på så vis att hon anses klara mer än mannen för att 

hon är just kvinna medan hon också kategoriseras som äldre, vilket medför att hon även tillskrivs 

egenskaper som tillskrivs gruppen äldre (jmf. Krekula 2007). Detta skulle kunna medföra att 

kvinnan anses ha ett vårdbehov för att hon är äldre men inte i samma utsträckning som mannen i 

och med att det finns en föreställning om att hon ska klara vissa saker i hushållet på egen hand. 

Krekula (2007) menar dock att varje enskild individ själv arbetar fram strategier för att ändra på 

strukturer och att detta därför kan ses som ett större problem ju längre från den enskilda individen 

man kommer.  

 

Som nämnts, uttryckte biståndshandläggarna i denna studie att kön inte hade någon medveten 

påverkan på deras behovsbedömning gällande insatsen särskilt boende, vilket motsäger resultatet 

från socialstyrelsens (2004) rapport. Vi har reflekterat kring om detta skulle kunna bero på att 

andra faktorer har större påverkan på bedömningen av insatsen särskilt boende än vad faktorn 

kön har. Eller om det är som så att det grundar sig i det som nämndes i föregående avsnitt, att 

diskriminering på grund av kön är mindre accepterat i dagens samhälle än exempelvis 

diskriminering på grund av ålder och att biståndshandläggarna därför inte öppet vågar uttrycka 

dess eventuella påverkan. Det skulle i sin tur kunna innebära att kön har en omedveten påverkan. 

Detta är dock enbart reflektioner och i och med att det insamlade materialet inte visar på att kön 

har någon påverkan går det heller inte att dra diskussionen längre. Eventuellt skulle det gå att 

antyda att kön och ålder är två maktstrukturer som tillsammans inte påverkade 

biståndshandläggarnas behovsbedömning i detta fall. Men i och med det knappa underlag som 

finns för detta anser vi även att en sådan antydan skulle vara att ta sig vatten över huvudet. Detta 

bör dock finnas med i beaktande vid fortsatt forskning inom området i och med att tidigare 

forskning visat på skillnader i behovsbedömningen grundat på kön gällande insatser enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
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5.4. Slutsatser 

De slutsatser som går att dra av resultatet och diskussionen är att enligt biståndshandläggarna 

hade brukarens ålder ibland påverkan på deras behovsbedömning av insatsen särskilt boende. 

Deras uttalanden, studiens material, tolkades som så att hög ålder kunde vara en fördel för 

brukaren om inte andra faktorer var tillräckliga för att kunna avgöra behovet av insatsen. 

Handläggarna berättade att ärenden gällande brukare i åldrarna 21-64 genomgick en längre 

process och att det på grund av detta var svårare att ”få” bevilja någon från den åldersgruppen 

insatsen särskilt boende. Sett ur denna studies teoretiska ramar antyder detta en viss ålderism, i 

både positiv och negativ form. Biståndshandläggarnas uttalanden kring brukarens ålders 

påverkan på behovsbedömningen antydde och tolkades som att de upplevde att diskriminering 

grundad på hög ålder var mer godhjärtad än diskriminering grundad på exempelvis kön. 

Handläggarna i denna studie menade att kön inte hade någon medveten påverkan på deras 

behovsbedömning. Studien visar även att handläggarnas handlingsutrymme i förhållande till 

deras riktlinjer i stor grad påverkar dem vid bedömning av behov. Detta då deras bedömning ska 

inrymma deras egen tolkning av behov i förhållande till verksamhetens riktlinjer och brukarens 

tolkning av behov. Detta samspel visade sig vara problematiskt för handläggarna att förhålla sig 

till då de ibland motsätter sig varandra, exempelvis vad gäller individuell bedömning och att 

bedöma ”lika för alla”.  

5.5. Implikationer och förslag till vidare studier 

Denna studies resultat skulle kunna användas inom gerontologiskt socialt arbete för att få en ökad 

kunskap och medvetenhet om påverkansfaktorer gällande behovsbedömningar för att kunna 

tillförsäkra brukaren dennes rättigheter och därmed en individuell bedömning av behov av 

insatser enligt Socialtjänstlagen.   

 

Som vi tidigare nämnt finns det för- och nackdelar med studiens metodval vilket också kan ha 

påverkat studiens resultat. Därför ser vi att det vid fortsatt forskning inom området skulle vara 

intressant att genomföra fler fokusgruppsintervjuer för att få ett mer nyanserat resultat. Vid 

fortsatt forskning bör man också se över tillvägagångssättet för urval då detta, som redan nämnts, 

kan ha påverkat studiens reslutat. Något som även skulle vara intressant att studera är hur de 

äldre själva uppfattar att deras ålder har betydelse i mötet med myndigheter.   
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1; missivbrev 

Zimone Larsson, [e-postadress, telefonnr.] 

Nathalie Planting-Kax, [e-postadress, telefonnr.] 

En förfråga om deltagande i en studie 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

 

Förfrågan om deltagande i en fokusgruppsintervju 

 

Vi är två studenter, Zimone Larsson och Nathalie Planting-Kax, som läser vår sjunde och sista termin på 

socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Under denna höst kommer vi att skriva vårt examensarbete 

i vilket vi har vi valt att studera olika faktorers påverkan vid biståndshandläggning av bistånd i form av 

särskilt boende.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare resonerar kring olika faktorers påverkan på 

bedömning och beslutsfattande vad gäller just bistånd i form av särskilt boende. För att samla in data har 

vi valt att göra en fokusgruppsintervju med fem till åtta biståndshandläggare och vi vill därför gärna fråga 

dig om ditt intresse till att delta i studien. Intervjun kommer ta ca. 60 min. och den kommer att 

videoinspelas för att därefter transkriberas så ordagrant som möjligt.  

 

Datamaterialet kommer att utgöra underlag för studiens resultat. I den kommande uppsatsen kommer vi  

använda fingerade namn på personer och ort för studiens genomförande kommer inte utlämnas. Dina 

uppgifter behandlas konfidentiellt i studien, vilket innebär att uppgifter inte går att härleda till någon 

enskild person. Vi vill därför också att de som deltar i fokusgruppsintervjun inte sprider det som 

framkommer under intervjun vidare. Den slutliga uppsatsen kommer att presenteras för studenter och 

lärare på Uppsala Universitet och publiceras i DIVA, som är ett öppet publiceringsverktyg för högskolor 

och universitet.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare 

motivering. 

 

Förslag på tider för fokusgruppsintervjun; 

 

Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och din medverkan i denna studie är betydelsefull! 

 

Med vänliga hälsningar Zimone Larsson och Nathalie Planting-Kax.   

[Telefonnr] 

[E-postadress] 

 

Handledare 

Docent, Ulla Hellström Muhli [E-postadress] 
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 7.2 Bilaga 2; intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Presentera fokusgruppens upplägg  

En runda där deltagarna får presentera sig (ålder och tid som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen) 

Arbetsuppgifter 

Utbildning  

 

Lagar och riktlinjer 

Hur upplever ni det är att följa lagar och riktlinjer i behovsbedömning gällande insatsen särskilt 

boende? 

Vad innebär skälig levnadsnivå och ”om behoven kan tillgodoses på annat sätt” för er i 

behovsbedömningen?  

 

Påverkansfaktorer för bedömning 

Finns det några faktorer som påverkar behovsbedömningen mer än andra? 

Finns det faktorer som tillsammans påverkar behovsbedömningen?  

 

Påverkansfaktorer för beslut 

Vilka faktorer är vägledande för att en person beviljas insatsen särskilt boende? 

 

Vinjett 

 

Diskussion av vinjett  

Hur skulle ni bedöma behovet?  

Hade bedömningen blivit annorlunda om personen varit yngre/äldre?  

Hade en eventuell sambo påverkat bedömningen?  
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7.3 Bilaga 3; vinjetter 

 

1a 

Peter är en ensamboende man på 67 år. Han bor i en enplans villa med stor trädgård vilken han 

har svårt att sköta på grund av sitt hälsotillstånd. Han har varit gift sen tidigare och han har två 

döttrar tillsammans med sin före detta fru och de bor i samma stad som Peter. Peter har på 

senaste tiden varit väldigt orolig, oron har under senare tid förvärrats. Peter lider av svår artros 

vilket leder till svårigheter med att sköta vardagliga sysslor och egenhygien.  Han lider även av 

hjärtsvikt som medför nedsatt ork. Han har sedan tidigare hjälp av hemtjänsten med insatser i 

form av städ, tvätt, inköp och egenhygien. Han vill inte utöka hemtjänstbesöken då hans oro 

förvärras med ökat antal personer som besöker hemmet. Peter tar sig fram i hemmet med rollator. 

Oron och hälsotillståndet har gjort att både Peter själv och anhöriga börjar tycka att hans 

hemsituation är ohållbar så därför ansöker han om särskilt boende. 

 

1b 

Ivar är en ensamboende man på 90 år. Han bor i en enplans villa med stor trädgård vilken han har 

svårt att sköta på grund av sitt hälsotillstånd. Han har varit gift sen tidigare och han har två 

döttrar tillsammans med sin före detta fru och de bor i samma stad som Ivar. Ivar har på senaste 

tiden varit väldigt orolig, oron har under senare tid förvärrats. Ivar lider av svår artros vilket leder 

till svårigheter med att sköta vardagliga sysslor och egenhygien.  Han lider även av hjärtsvikt 

som medför nedsatt ork. Han har sedan tidigare hjälp av hemtjänsten med insatser i form av städ, 

tvätt, inköp och egenhygien. Han vill inte utöka hemtjänsten då hans oro förvärras med ökat antal 

personer som besöker hemmet. Ivar tar sig fram i hemmet med rollator. Oron och hälsotillståndet 

har gjort att både Ivar själv och anhöriga börjar tycka att hans hemsituation är ohållbar så därför 

ansöker han om särskilt boende. 

 

 

 


