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Sammanfattning 
 

Syftet med min studie är att fördjupa förståelsen, försöka finna likheter och skillnader mellan 

de hierarkiska nivåerna hos företrädare (tjänstemän och politiker) i Enköpings kommun 

gällande kvarboendeprincipen. Dessutom vill jag ytterligare beskriva hur 

kvarboendeprincipens tillämpning tar sig uttryck i Enköpings kommun.  

 

Jag har undersökt inställningen till principen om kvarboende genom att intervjua företrädare 

på olika hierarkiska nivåer inom en kommunal verksamhet i Enköpings kommun. 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ intervjustudie, där fem tjänstemän inom 

Vård- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun har intervjuats. Intervjupersonerna fick 

utifrån olika frågeställningar redogöra för sin inställning till kvarboendeprincipen. I uppsatsen 

har jag även undersökt hur kvarboendet har sett ut och ser ut i ett historiskt perspektiv, genom 

en begränsad litteraturstudie som sträcker sig över 1800 - och 1900 - talen. 

 

Undersökningen visar att alla företrädare har en positiv inställning till kvarboende. Friheten 

att välja är viktig, anser de. Det visar sig också att företrädarna relaterar olika till begreppet.  

Ju högre upp i hierarkin man befinner sig desto vidare blir perspektivet. Ju längre ner i 

hierarkin man befinner sig desto starkare anknytning till begreppets tillämpning. Högre upp är 

till exempel kommunal ekonomi och långsiktig planering några exempel på perspektiv, lägre 

ner i hierarkin handlar det bland annat om mötet med brukarna och konsekvenser för den 

enskilde individen. 

 

De kommunala företrädarna anser i första hand att kvarboende är en rättighet. Detta visar sig 

dock inte vara så enkelt. De lokala riktlinjerna för biståndsbedömning är restriktiva. De 

medicinska behoven styr till stor del, vilket kan upplevas som att du inte har det fria valet att 

själv välja var du ska bo. Viktigt är att poängtera att Enköpings kommun arbetar aktivt för att 

kvarboende skall prioriteras samt att medge stöd till anhöriga som har en äldre närstående 

boende hemma. Vad gäller anhöriga vittnar företrädarna om att det kan uppstå problem, när 

brukare, anhöriga och kommun ser olika på behovet av exempelvis plats i särskilt boende.  

 

De kommunala företrädarna menar alla att kvarboende är en viktig politisk fråga, då det till 

stor del handlar om fördelning av resurser och rådande ideologi. De kommunala företrädande 

siar även om stora framtida förändringar i Enköpings kommuns äldreomsorg. Bland annat 

menar man att det måste till ökade resurser och fler boendealternativ då allt fler i 

befolkningen blir allt äldre. Uppsatsen avslutas med en diskussion, där komplexiteten i 

kvarboendefrågan tas upp. 

 

 

Nyckelord: Kvarboendeprincipen, kvalitativ intervjustudie, 
äldreomsorg
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Förord 
 

Denna uppsats skrevs år 2006 så det har hänt saker sedan dess vad gäller lagstiftning, 

riktlinjer och omorganisationer, både nationellt och lokalt, vilket kan ha gett upphov till 

förändringar jag alltså inte tagit i beaktande. Jag väljer påpeka detta så att läsaren håller det i 

minnet vid genomläsning. 

 

Var vill du bo när du blir gammal?  Hemma hos mig förstås, så länge jag kan!  

 

Jag har bott utomlands när jag var barn och ibland frågade vuxna mig hur det var att bo på 

flera ställen. Som barn förstod jag aldrig vad de menade, för mig var hemma där jag hade min 

kudde och säng för tillfället. Så sorglöst kan ett barn tänka om vad hemma är, men nu när jag 

är vuxen har jag funderat på om det alltid är så ”bara” var hemma är och var jag vill att mitt 

hem ska vara när jag blir gammal.  
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1. Inledning  
 

1. 1 Problemformulering 

 

För att förstå nutiden behöver man se tillbaka på historien. De ideologiska svängningar som 

skett i Sverige före och i samband med välfärdssamhällets framväxt under 1800-talet och 

1900-talet har lett fram till dagens äldreomsorg och de begrepp och principer som nu råder.  

 

Kvarboendeprincipen är ett relativt nytt begrepp som används av tjänstemän och politiker för 

att bygga en framtidsvision för äldreomsorgen. Men hemmaboendeideologin som vi idag 

benämner kvarboendeprincipen är inte något nytt. Socialvårdskommittén beskrev i sitt 

principbetänkande redan år 1942 en ambition att äldre människor skulle få bo kvar hemma i så 

stor utsträckning som möjligt (Antman, 1996).  

 

Hemmaboendeideologins framväxt hade hjälp av att Ivar-Lo Johansson år 1949 startade en 

kampanj under parollen ”hemvård istället för vårdhem”, där han kritiserade dåtidens 

ålderdomshem och Röda Korset startade hemtjänst i Uppsala på försök år 1950 (Johansson, 

1987, s 176). Förutsättningarna i livet omformas ju äldre du blir, ibland på grund av sjukdom. 

Det innebär att anpassning och förändring måste ske och beslut tas såsom exempelvis att 

flytta till ett särskilt boende ifall behovet av vård och omsorg blivit så stort att det inte går att 

bo kvar hemma på ett tryggt och säkert sätt eller få hjälp av hemtjänst och hemsjukvård 

hemma för att kunna bo kvar.  

 

Kvarboendeprincipen är snarlik normaliseringsprincipen då båda går ut på att individen ska få 

stanna i sitt hem och sin vanliga miljö trots behov av vård och service, vilket följande citat 

visar: Normaliseringsprincipen ''Denna princip innebär, att varje individ, så långt som möjligt 

och oavsett anledning till behov av vård och serviceinsatser, bör ges möjlighet att leva och 

verka i sin normala miljö. Vård och service bör i första hand erbjudas så att vederbörande kan 

stanna i sitt hem''
 
(SOU 1975:39, s 55). 

 

Vid min efterforskning för att finna en entydig definition av begreppet kvarboendeprincipen 

kan jag konstatera att ordet kvarboende bland annat finns i utredningar, propositioner och 

betänkanden från riksdagens olika utskott men någon definition i lagtext går inte att finna. 

Detta ”begrepp” eller denna ”princip” förekommer ändå som ett självklart inslag i de flesta 

texter som diskuterar principer för omsorg och vård av äldre. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med min studie är att fördjupa förståelsen och försöka finna likheter och skillnader 

mellan de hierarkiska nivåerna hos företrädare (tjänstemän och politiker) i Enköpings 

kommun gällande kvarboendeprincipen. Dessutom vill jag beskriva hur kvarboende-

principens tillämpning tar sig uttryck i Enköpings kommun och på vilka sätt kommunen 

därigenom ämnar tillvarata brukares och anhörigas intressen för möjlighet till kvarboende.  
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1.3 Frågeställningar 

 

- Hur hanteras kvarboendeprincipen ur ett politiskt perspektiv i Enköpings kommun? 

- Hur hanteras kvarboendeprincipen ur ett organisatoriskt och hierarkiskt perspektiv i 

Enköpings kommun? 

- Hur hanteras principen i Enköpings kommuns framtida utveckling? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

För att kunna besvara frågeställningarna har jag gjort en kvalitativ intervjustudie med en 

politiker och fyra tjänstemän på olika nivåer inom Enköpings kommun. Med företrädare 

menar jag tjänstemän och politiker och hädanefter kommer jag att referera till dem som 

företrädarna eller intervjupersonerna. Av praktiska skäl valde jag att göra undersökningen i 

Enköpings kommun då jag själv är bosatt inom kommunen. Jag har valt att inte intervjua 

några äldre personer eller anhöriga för att hålla mig inom vårdgivarens uppfattning av 

kvarboendeprincipen och på sätt avgränsa mig i frågan.  

 

 

Under kap. 2, ”Teoretisk referensram utifrån centrala begrepp” förklarar jag de begrepp som 

används och det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår ifrån. Kap. 3 handlar om uppsatsens 

”Metod” och en motivering av metodvalet. Jag har dessutom valt att redovisa kvarboendet ur 

ett historiskt perspektiv genom en mindre litteraturstudie som presenteras i bakgrunden i kap. 

4. I kap.5 tar jag upp ”Lagstiftning och riktlinjer” som kommunen måste förhålla sig till. 

Därefter följer ”Resultat” i kap. 7 som är resultatet av min kvalitativa intervjustudie. Detta 

följs av ”Analys” av studiens resultat i kap.8 och slutligen i kap. 9 återfinns en avslutande 

diskussionen.  
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2.  Teoretisk referensram utifrån centrala begrepp 
 

2.1 Hem och omsorg 

 

2.1.1 Hembegreppet  

 

Hemmet är personligt och varje individ utformar det efter sin personlighet, vilket ordspråket 

”mitt hem är min borg” ger uttryck för (Gaunt och Lantz, 1996, s 8). Uttrycket är 

dubbelbottnat och kan inrymma många öppna såväl som dolda företeelser. Hemma 

bestämmer jag, hemma gör jag vad jag vill, hemma kan jag vara precis som jag är. Begreppet 

hem kan även vara ideologiskt. Politiker talar exempelvis om folkhemmet som en del av 

välfärdsstaten (Gaunt och Lantz, 1996). Begreppet kan även ha ”en personlig-existentiell 

laddning i uttryck som ”att känna sig hemma”, ”att komma hem”, ” att vara hemlös” (Gaunt 

och Lantz, 1996, s 10).  

2.1.2 Omsorgsbegreppet 

 

Begreppet omsorg har många innebörder och innehåller många dimensioner. Det finns inte en 

entydig definition av begreppet omsorg. Innebörden av omsorgen beror på den som ger och 

den som mottager omsorg samt vad, när, hur och varför omsorg utförs och på vilket sätt 

omsorgen utförs. Ordet omsorg kan bland annat betyda sörja för, det vill säga ta hand om och 

hjälpa, men även sörja med det vill säga känna med och för. Begreppet innehåller med den 

beskrivningen såväl en praktisk som en känslomässig del (Waerness, 1983). 

 

Marta Szebehely är forskare i socialt arbete och hon har problematiserat just ordet omsorg och 

dess mening. Hon menar att omsorg har tre innebörder – ”är praktiska sysslor utförda med 

noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person”. (Szebehely, 1996, s 22). 

 

Själva ordet omsorg kan bland annat stå för en verksamhet såsom äldreomsorg vilken är en 

del av den kommunala verksamheten och som idag även bedrivs genom privata företag. Ordet 

omsorg avser att beskriva ett omhändertagande som omfattar människans hela livssituation 

och markera att hjälpen syftar till att skapa drägliga livsvillkor utifrån den enskildes 

förutsättningar, oberoende av vad som kan betraktas som normalt eller friskt (Eliasson-

Lappalainen & Szebehely, 1998a, s125). 

 

Formell omsorg är sådan omsorg som utförs av offentligt eller privat anställd personal, 

exempelvis hemtjänst. Hemtjänstpersonalen går hem till en person och utför sitt arbete det vill 

säga ger personen den omsorg denne behöver i form av bland annat praktisk hjälp så att denne 

ska kunna bo kvar hemma (Winqvist, 1999, s 9). 

 

Informell omsorg är sådan omsorg som utförs oavlönat av vänner, grannar, maka/make eller 

andra anhöriga. Genom den informella omsorgen kan gamla bo kvar i sina hem längre och 

som Winqvist påpekar ”Genom de informella insatserna inom omsorg och vård avlastas den 

formella sektorn” (Winqvist, 1999, s 9). Tornstam i sin tur påpekar att ”förlusten av 

betydelsefulla relationer kan antas ha en depersonaliserande effekt” för det fall möjligheten 
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till den informella omsorgen minskar och att ”föreställningarna om den demografiska 

utvecklingen ofta är ofullständiga och snedvridna” (Tornstam, 2001). 

 

2.1.3 När är omsorgen kommer in i hemmet 

Ett problem som kan uppstå för äldre är när behovet av omsorg och omvårdnad blir så stort att 

behovet kräver en förflyttning in på ett särskilt boende. Även om det särskilda boendet görs så 

hemlikt som möjligt så är det inte säkert att det upplevs som ett hem utan kanske som en 

bostad du tvingats att bo i eftersom ditt behov av omvårdnad och omsorg är så stort att det 

inte går att tillgodose det i det egna ordinära boendet, alltså ditt hem. Trots att personliga 

saker och möbler tas med till det särskilda boendet så har den äldre inte alltid själv valt denna 

bostad utan behovet av omsorg och omvårdnad har varit styrande och den äldre måste anpassa 

sig till både sin situation och den nya bostaden (Gaunt och Lantz, 1996). 

När kvarboendeprincipen råder smyger sig olika dilemman in över tröskeln till hemmet 

eftersom hemmet anses vara privat och personligt. Dessa speciella dilemman uppstår när 

exempelvis hemtjänsten kommer in i någons hem och skall utföra ett arbete där. Det uppstår 

såväl etiska dilemman som praktiska. Hemtjänst innebär att du släpper in personer som 

tidigare är främmande för dig i ditt hem. Dessutom behöver hemmet anpassas efter de nya 

behoven. Dörrhål måste breddas och trösklar tas bort för att göra det framkomligt för rullstol 

eller rollator. Personalen kan behöva en lift för att kunna hjälpa brukaren i och ur sängen eller 

till och från rullstolen vilket även detta medför åverkan på hemmet. Den utrustning som 

personalen kan behöva för att utföra sitt arbete måste få plats någonstans och det är inte alltid 

så att man vill skylta med sina hjälpmedel för vänner, bekanta, anhöriga eller barn och 

barnbarn. En risk som Bergh påpekar är att när hemtjänst och/eller hemvård ”flyttar in” i en 

gammal människas hem så upphör hemmet att vara bara ett hem, hemmet blir delvis en 

institution (Bergh, 1996, Gaunt och Lantz, 1996). 

 

2.2 Självbestämmande  

 

Självbestämmande kan bli ett dilemma när du blir beroende av hjälp och omsorg. När 

personal kommer till ditt hem förutsätter du att det är du som bestämmer. Sandman påpekar 

att ”I vårt samhälle lägger vi stor vikt vid möjligheten att själva få välja det liv vi ska leva, 

inom de ramar som lagstiftning, ekonomi och hänsynen till andra människor tillåter” 

(Sandman 2005, s 1). Bergh menar dock att hemmet inte är en garanti för att den äldre skall få 

bestämma själv och att dennes integritet respekteras därför att ”hemmet blir inte ett hem 

förrän alla inblandade parter också accepterar situationen som den som anses ska vara rådande 

i ett hem och agerar i enlighet med det” (Bergh, 1996, s 133).  

 

Bauman resonerar kring frihet och beroende och menar att frihet är ”detsamma som förmågan 

att besluta och välja” (Bauman, 1990, s 29). Men är man någonsin verkligen fri att välja? Han 

resonerar vidare att friheten innefattar olika begränsningar både hos en själv och av andra 

vilket kan sätta gränser för friheten och möjligheten att välja. Det är inte valfriheten i sig som 

ger frihet att fatta egna beslut utan det kräver ett sampel mellan bland annat resurser, 

valmöjligheter och förmåga (Bauman, 1990). 

 

Sandman påpekar att ”Samtidigt vet vi att det är ganska sällan vi kan välja att leva våra liv 

precis som vi skulle önska, och detta kanske är än mer sant när vi drabbas av sjukdom och 

åldrande och många av de möjligheter vi hade tidigare har gått förlorade. Ett sätt att se på 
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självbestämmande är då att så länge vi får fatta beslutet och välja mellan de alternativ som 

står till buds så är vi självbestämmande” (Sandman, 2005, s 1). Om självbestämmandet skall 

gälla utifrån kvarboendeprincipen utgår det från att det finns ett val att göra det, vill säga valet 

mellan möjligheten att flytta och valet att kunna bo kvar. Att den enskilde ska få bestämma 

själv är självklart, men det kan uppstå problem när åldersrelaterade sjukdomar som 

exempelvis demens förekommer. Personen kan då vara i behov av att andra fattar besluten 

eller i alla fall hjälper till med detta. Sandman menar att ”När man blir vård- och 

omsorgsberoende så innebär det att man har kommit till en punkt i livet när man inte längre 

kan göra en del av de saker man gjort tidigare. Istället är man beroende av att någon annan gör 

det åt en” (Sandman, 2005, s 3). Den som fattar besluten bör då ha god kännedom om 

personen och dennes livshistoria, så att risken för kränkning minimeras. Det är viktigt att den 

enskilde individens åsikt och vilja respekteras som om personen varit frisk och själv kunna 

bestämma.  Sandman påpekar att ”Däremot så kan det vara så att när man drabbas av sjukdom 

och åldrande så kommer mina fysiska och psykiska förmågor att gradvis försämras på ett sätt 

som gör att jag inte längre kan göra de val jag tidigare gjort och därför måste anpassa mig till 

nya livsomständigheter. /…/ Att jag blir beroende av vård och omsorg kommer också att 

innebära att människor som jag inte valt att bli beroende av (dvs. vårdpersonalen) kommer att 

ha inflytande över hur jag kan leva mitt liv på ett sätt som andra människor normalt inte har 

inflytande över våra liv” (Sandman, 2005, s 1).  
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3. Metod och metodval  
 

3.1 Val av metod 

 

Valet av metod till uppsatsen är kvalitativ metod därför att den är mer djupgående än 

kvantitativ metod.  Kvantitativ metod används om man vill mäta fenomens utbredning och 

omfattning. Här spelar statistiska beräkningar av samband mellan olika fenomen en stor roll. 

Kvalitativ metod syftar däremot till att tolka och beskriva ett fenomen och dess egenskaper. I 

och med att mitt syfte är att undersöka och problematisera kvarboendeprincipen utifrån 

intervjuer med ledande företrädare inom Vård och Serviceförvaltningen i Enköpings kommun 

väljer jag att fokusera på kvalitativ metod (Rosengren & Arvidsson, 2001). 

 
3.1.1 Kvalitativ metod 

 
Den kvalitativa utgångspunkten är att den unika kombinationen av egenskaper och kvaliteter 

som olika fenomen består av och som gör det omöjligt att mäta och/eller väga. Frågor som 

forskaren söker ge svar på består av vad, var, när, hur, vem och varför. Med kvalitativ metod 

ser forskaren det som ska undersökas som ett subjekt och utgår från subjektets perspektiv. 

Genom att forskaren är deltagande uppstår en kommunikationsrelation och ett samspel med 

tvåvägskommunikation uppstår. I den kvalitativa metoden är forskaren närvarande och tolkar 

det som undersöks kontinuerligt och metoden är induktiv det vill säga forskaren går från 

empiri till teori. De frågor som ställs, hur problemet är formulerat samt vilket syfte uppsatsen 

har styr valet av metod. Den kvalitativa intervjun intresserar sig för tolkning och förståelse av 

undersökningspersonernas livsvärld. Datainsamlingen har skett med frågeställningarna som 

grund. Datainsamlingen genomförs i denna studie i två steg. Dels en historisk öppen 

tillbakablick, dels en selektiv intervjuserie med kommunala företrädare i Enköpings kommun 

(Andersen, 1994, Kvale, 1997, Trost, 2001). 

 

3.1.1.1 Hermeneutisk metod 

 

Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats som kan ses som en process där tolkningarna 

bygger på varandra.  Det blir då en fortlöpande rundgång, eller snarare en spiralform, där 

meningen endast kan förstås av att delarna sätts ihop med helheten och för att förstå delarna 

måste man se till helheten. Inom och mellan varje varv utgör de tidigare tolkningarna en 

fördjupning inom del – helhet och förförståelse – förståelse, därför bildas en spiral istället för 

en cirkel. Kvale skriver att tolkning av text i princip är en oändlig process, som upphör i 

praktiken då man kommit fram till en giltig enhetlig rimlig mening som är fri från 

motsägelser. Den hermeneutiska ansatsen utgörs av tolkning av förståelse och mening som 

ska leda till en vidgad förståelse, men inte till en absolut sanning eftersom den inte finns. 

Däremot finns det många olika sätt att förhålla sig på och förstå. Istället för att söka sanningen 

vill man söka nya sätt att förstå saker och ting, därför att det är utifrån kunskap och erfarenhet 

som man kan tolka och förstå. Kvale påpekar att man som forskare måste vara medveten om 

de skillnader som råder mellan skrivna litterära texter och en forskningsintervju vars text 

frambringas och skapas samtidigt med en del av tolkningen (Alvesson & Sköldberg, 1994, 

Kvale, 1997). 
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3.1.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 

 

Enligt Alvesson & Sköldberg är de vanligast att använda ansatserna induktion och deduktion. 

Den induktiva ansatsen utgår från empiri och för att visa samband eller ett mönster utgår man 

ifrån, i mitt fall, de olika intervjupersonernas svar på intervjufrågorna genom att göra en 

matris och tolka denna. Här utkristalliseras då ett koncentrat av sanningar. Den deduktiva 

ansatsen utgår däremot från generella regler. Forskaren anser då att dessa regler inte behöver 

förklaras mer ingående utan anser att regeln i huvudsak gäller som sanning utan att den är 

bevisad. Den abduktiva ansatsen är en kombination av induktion och deduktion. Den utgår 

ifrån empiriska fakta men använder sig samtidigt av teoretiska fakta. En abduktiv ansats söker 

förståelse och ett djupare innehåll. Eftersom jag söker förståelse och fördjupad kunskap har 

jag genom abduktiv ansats inhämtat kunskap i min litteraturstudie för att erhålla mer 

förståelse rent historisk samt få en djupare insikt. Efter intervjuernas utskrifter har jag också 

inspirerats av hermeneutikens spiralform när jag tolkade och förstod mina intervjupersoners 

svar utifrån mina ställda frågor samtidigt som jag medvetet försökte iaktta min egen 

förförståelse så att den inte färgade mina tolkningar allt för mycket. På detta sätt utvecklades 

ett växelspel mellan min litteraturstudie och mitt intervjumaterial som möjliggjorde tolkning 

som ständigt utvecklades till mitt resultat och analys (Alvesson & Sköldberg, 1994, Kvale, 

1997). 

 

3.1 Intervjustudie 

 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med öppna halvstrukturerade frågor för att försöka få 

svar på hur företrädare i Enköpings kommun förhåller sig till kvarboendeprincipen. ”I den 

kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: det rör sig bokstavligen om ett 

samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse” (Kvale, 1997, s 21). Att göra intervjuer ger både för och nackdelar, att ta 

med i beaktan är dels samspelet mellan intervjuare och intervjupersonen , dels vilket bagage 

både intervjuaren och intervjupersonerna bär på och var i hierarkin intervjupersonen befinner 

sig inom organisationen. Viktigt att tänka på är att den som blir intervjuad aldrig kan delge all 

sin kunskap under ett intervjutillfälle utan Kvale anser att det” mänskliga samspelet” ger 

kunskap genom samtalet i intervjun (Kvale, 1997, s 22).  

 

För att undersöka kvarboendeprincipen valde jag att göra intervjuer med ledande företrädare 

inom Vård och serviceförvaltningen i Enköpings kommun. En intervjustudie ger mig 

möjlighet att undersöka vilka uttryck kvarboendeprincipen tar sig där, enligt dessa 

företrädande tjänstemän samt hur företrädande tjänstemän i Enköpings kommun förhåller sig 

till den. Genom att studera olika dokument exempelvis budget 1999-2005, riktlinjer och 

kommunplan 2006 från Vård och serviceförvaltningen i Enköpings kommun samt att i 

intervjuerna ställa frågor utifrån begreppet kvarboendeprincipen och tre perspektiv som jag 

kallar: brukarintresset, anhörigintresset och organisationsperspektivet försöker jag få svar på 

vilka uttryck kvarboendeprincipen tar sig i Enköpings kommun. Jag har även gjort en mindre 

litteraturstudie för att kunna beskriva kvarboendeprincipens historiska framväxt. Till min 

hjälp använde jag bland annat kurslitteraturens referenslistor för att skaffa adekvat litteratur 

om kvarboendeprincipens historia samt sökning på Internet med kvarboendeprincipen och 

hemmaboendeideologin som sökord.   
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3.1.1 Urval av intervjupersoner 

 

Jag söker kunskap om hur ledande företrädare för Enköpings kommun förhåller sig till 

begreppet kvarboendeprincipen och hur den enligt dessa företrädande tjänstemän kommer till 

uttryck i Enköpings kommun. Därför har jag valt att intervjua fem personer som arbetar inom 

olika hierarkiska nivåer inom Vård- och serviceförvaltningen i Enköping. I min undersökning 

har jag valt att använda mig av ett icke slumpmässigt urval alltså ett strategiskt urval för att 

säkerställa att jag skulle erhålla svar utifrån olika perspektiv i den hierarki som representeras.  

 

Kriterierna för mitt urval var att intervjupersonen skulle vara en företrädare för Vård- och 

serviceförvaltningen i Enköpings kommun, representera olika hierarkiska nivåer i 

förvaltningen och ha arbetat inom kommunal verksamhet under en längre tid. Jag valde att 

intervjua företrädare från olika hierarkiska nivåer inom Vård- och serviceförvaltningen enligt 

följande: Vård- och servicenämndens ordförande, förvaltningschefen, biståndschefen, en 

verksamhetschef och en biståndshandläggare. Av de tre första i kretsen av företrädare finns 

det endast en per befattning vilket gjorde det enkelt för mig att välja dem. För det två andra 

finns det fler att välja på men då det inte har någon betydelse för synen på 

kvarboendeprincipen vilken av dessa som intervjuas valde jag personer jag fått kontakt med 

under min praktikperiod. Jag avgränsade min undersökning till dessa företrädare och uteslöt 

enhetscheferna och vårdpersonalen eftersom enhetschefernas nuvarande befattning är väldigt 

ny i Enköpings kommun och de var överhopade med arbetet i omorganisationen. När det 

gäller vårdpersonalen ansåg jag att uppsatsen skulle bli för omfattande om jag inkluderade 

dem i uppsatsen.  

 

Eftersom jag tillbringade min praktikperiod inom Vård- och serviceförvaltningen i Enköpings 

kommun så var jag känd av dem som blev mina intervjupersoner. Att vara känd av sina 

intervjupersoner kan vara både en fördel och en nackdel då relationen mellan 

intervjupersonerna och mig som intervjuare är av stor betydelse (Trost, 1997). Jag upplevde 

det bara som en fördel. Då jag inte var en främling för mina intervjupersoner så kunde de på 

ett lättare sätt öppna sig och delge mig sina erfarenheter och svara på mina frågor.  

 

Jag tog själv kontakt med personerna via e-post och frågade om samtycke till intervju. Alla 

utom en person svarade så jag blev tvungen att fråga en annan person med samma befattning 

för att få alla hierarkiska nivåer representerade. Jag frågade då min tidigare handledare och 

denne accepterade att delta.  När mitt urval var gjort skickade jag en lista med datum och tider 

för intervjutillfällen till de utvalda.  

3.1.1.1 Presentation av intervjupersonerna samt utbildning och 
yrkeserfarenhet 

 

Jag har intervjuat: 

Vård- och servicenämndens ordförande, hädanefter benämnd NO.  

Förvaltningschefen, hädanefter benämnd FC.  

Biståndschefen, hädanefter benämnd BC.  

Verksamhetschef, hädanefter benämnd VC.  

Biståndshandläggare, hädanefter benämnd BH.  

 

Utbildningsbakgrunden för tjänstemännen har i stort sett samma omfattning oavsett vilken 

hierarkisk nivå de arbetar i. Den utgörs av en treårig högskola (120p) med vissa komplement 

av enstaka kurser. På politisk nivå grundar sig den inhämtade utbildningen på den tidigare 
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yrkesbanans behov. Yrkeserfarenheten för tjänstemännen är präglad av att de på alla nivåer 

har utvecklat sig i hela sitt yrkesliv inom vård och omsorg. På den politiska nivån har 

karriärväxling skett sent i yrkeslivet, där egna intressen har varit styrande.  

 

3.1.2 Genomförande av intervjuerna 

 

Jag vill påpeka att dessa intervjuer gjordes år 2006. Läsaren bör vara uppmärksam på detta 

och ta med i beaktande att det med all säkerhet har skett förändringar inom organisationen i 

Enköpings kommun samt att personerna som då innehade respektive tjänst kanske inte längre 

återfinns i dagens organisation inom Enköpings kommun. 

 

Via e-post gjorde jag upp med intervjupersonerna var vi skulle träffas. Fyra intervjuer skedde 

på intervjupersonernas arbetsplats det vill säga i ett kontorsrum och en i ett grupprum på 

kommunhuset i Enköping. Jag hoppades att på detta sätt underlätta för mina intervjupersoner, 

att de skulle känna sig trygga och säkra samt att intervjuerna skulle flyta på så lätt som 

möjligt. Jag började med att presentera mig själv och mitt uppsatsämne samt syftet med 

uppsatsen och intervjuerna. Jag fortsatte med att överlämna mitt informationsbrev och 

klargjorde dilemmat med att det bara finns en av vissa kategorier av företrädare. Se vidare om 

detta dilemma under etiska aspekter i punkt 5.5. Jag gick igenom informationsbrevet (se 

bilaga 1) med varje intervjuperson så att inga frågetecken skulle kvarstå. Jag informerade om 

intervjupersonens rättigheter och hur jag skulle använda mig av deras intervjuer för min 

vidare bearbetning och analys. Efter varje intervju avslutade jag med att tacka för att de ställt 

upp och tog sig tid att hjälpa mig. Jag gav dem mitt namn och telefonnummer ifall de skulle 

vilja ta kontakt med mig. 

 

3.2 Förförståelse  

 

Min förförståelse baseras på min erfarenhet och de upplevelser jag fått genom livet. Jag 

utbildade mig till undersköterska på gymnasiet och arbetade inom långvård och akutvård på 

en uppvakningsavdelning under flera år. Det gav mig förståelse av att arbeta med omsorg av 

människor i alla åldrar.  

 

I Sociala omsorgsprogrammet, som är en 4-årig magisterutbildning på Uppsala universitet, 

ingår att näst sista terminen göra praktik.  På min praktik önskade jag att få komma till Vård- 

och service förvaltningen i Enköpings kommun, därför har jag viss förförståelse vad gäller 

deras sätt att arbeta och hur det praktiskt fungerar där. Det har givit mig möjlighet att på ett 

naturligare sätt närma mig mina intervjupersoner.   

 

En forskares förförståelse kan färga hela forskningsprocessen och kanske framförallt 

förståelsen och tolkningen av resultaten. Att ha ett öppet förhållningssätt möjliggör för 

forskaren att hitta och förstå något nytt. Att kritiskt granska sig själv som forskare och vara 

medveten om detta ger en möjlighet och förutsättning för att slippa ramla i ”förförståelse 

fällan”. Genom att förstå exempelvis en text eller en handling ur sitt historiska och kulturella 

sammanhang gör att förståelsevyn vidgas. Det är inte bara svaret som är viktigt utan frågan i 

sig är lika viktig. Olika aspekter, sätt att förstå och mening kan utläsas beroende av hur frågan 

ställts, i vilket sammanhang den ställdes och varför den ställdes osv. Detta betyder att det 

finns en begränsning av vad man kan förstå. Om något som skall förstås inte existerar i 

forskarens förförståelse har denne ingen mening för det och kan uppenbarligen inte klara av 

att förstå det eftersom det inte betyder något för henne/honom (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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Förståelsen kan däremot vidgas genom exempelvis kommunikation och dialog som i 

samförstånd kan leda forskaren till ny förståelse. Enligt Gadamer måste forskaren ärligt 

utmana sina fördomar och aktivt söka efter något som bestrider dem. Eller med andra ord: 

vara mottaglig för textens ”annathet” (Gadamer, 1997, s 18f). Alla har förförståelse det tillhör 

att vara människa. När vi som människor skall närma oss något såsom en text, en situation 

eller en annan person så sker tolkning och omtolkning kontinuerligt och i dessa tolkningar 

finns hela vår begreppsvärld som är baserad på erfarenheter vi tidigare gjort (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

3.3 Hantering av data 

 

I intervjustudien är det en företrädare för respektive hierarkisk nivå i Enköpings kommun som 

har intervjuats. Det innebär att dessa personer lätt kan identifieras. Jag inhämtade varje 

intervjupersons samtycke att delta samt informerade om problemet med anonymiteten både i 

mitt informationsbrev och innan intervjuerna startade, se vidare under etiska aspekter. 

Tjänstemännen har svarat i egenskap av företrädande tjänstemän för Vård- och 

serviceförvaltningen i Enköpings kommun och inte som privatpersoner.  

 

Vid varje intervju hade jag en bandspelare som hjälpmedel så att jag inte skulle missa någon 

värdefull information och för att underlätta mitt eget arbete med utskriften. Materialet har jag 

skrivit ned i sin helhet, ordagrant, med bibehållet talspråk. Alla intervjuer skedde under en 

veckas tid och utskriften pågick under tio dagar. Jag inhämtade varje intervjupersons 

samtycke för att få spela in vårt samtal. Bandspelaren gjorde även att jag kunde koncentrera 

mig bättre på att lyssna till det mina intervjupersoner berättade. Intervjuerna tog cirka 30 

minuter och jag använde min intervjuguide (se bilaga 2) som hjälp och stöd. Alla 

intervjupersoner fick likadana frågor utifrån min intervjuguide. Eftersom jag försökt att göra 

mina frågor öppna ville jag att mina intervjupersoner skulle berätta så fritt som möjligt med 

minsta möjliga styrning från mig. 

 

Själva intervjusituationen flöt på och jag förhöll mig passivt lyssnande. Bara om någon av 

mina intervjupersoner önskade läste jag upp frågan igen eller gav ett litet förtydligande samt 

där det behövdes ställde jag en följdfråga för att få ett mer utvecklat svar. Jag lärde mig efter 

ett par intervjuer att det är viktigt att man som intervjuare vågar vara tyst även när 

intervjupersonen verkar ha svarat klart, för efter lite eftertanke kom det ofta lite fler 

infallsvinklar på svaret. Kvale sammanfattar väl vad en kvalitativ forskningsintervju är genom 

följande citat, ”Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill 

säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt 

en intervjuguide som koncentrerar sig på vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor. 

Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör jämte bandinspelningen materialet 

för den följande tolkningen av meningen”(Kvale, 1997, s 32). Jag har försök att lägga upp 

mitt arbete enligt det Kvale beskriver i citatet ovan. 

 

Min bearbetning började när jag valde att intervjua de företrädare som jag träffat under min 

praktikperiod i Enköpings kommun. Inledningsvis la jag stor kraft på att läsa igenom mina 

utskrifter av intervjuerna och försökte penetrera underlaget från respektive intervju för att 

söka en djupare förståelse. Under arbetet var jag mycket noggrann med återkopplingen mot 

hur respektive fråga ordagrant var ställd samt mina frågeställningar för uppsatsen, för att 

kunna se att jag fått svar på det som efterfrågades. Jag valde att arbeta med en företrädare i 

taget för alla frågor. Jag bedömde att det skulle minska risken för att jag omedvetet skulle 
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göra jämförelser alldeles för tidigt i processen. Därefter sökte jag efter likheter och skillnader 

mellan de ställda frågorna från intervjuguiden och de svar intervjupersonerna gav och mina 

huvudfrågor. När likheter och skillnader visat sig valde jag att sammanställa en matris med 

befattning och intervjufrågor där de intervjuades citat sammanställdes och analyserades.  

 

I resultat- och analysarbetet hanteras det bearbetade materialet på ett sådant sätt att 

identifikationen till den intervjuade minimeras.  Detta var svårt eftersom det ibland bara fanns 

en av vald yrkeskategori att tillgå, mer om det i avsnittet om etiska aspekter nedan. Endast då 

det är av vikt för att förstå mina tolkningar av resultaten anger jag vilken yrkeskategori det är 

som svarat. 

 

Fråga sex i intervjuguiden gav ett begränsat underlag då flera av de utfrågade inte hade 

erfarenheter eller inte förstod frågan, därför har jag valt att ta bort den frågan i sin helhet. 

 

3.4 Etiska aspekter 

 

Forskning sker för att utveckla samhället och människan. Behov av forskning uppstår när ett 

glapp mellan tidigare forskning och förståelse av skeenden och händelser i samhället inte 

längre överensstämmer med varandra. Forskningskravet går ut på att metoder förbättras och 

att kunskaper fördjupas och utvecklas det är därför viktigt att forskning håller hög kvalitet och 

bedrivs i ett utvecklande syfte kring relevanta frågor som skall leda till ökad fördjupad 

kunskap och vidareutveckling av ny kunskap (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1990). Vidare måste individen skyddas mot otillbörlig insyn och inte utsättas 

för fysisk eller psykisk skada samt förödmjukelse eller kränkning. För att skydda enskild 

individ antog Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 nedan 

beskrivna forskningsetiska principer som gäller individskyddskravet: 
 

3.4.1 Informationskravet 

  

Informationskravet ställer krav på att forskaren skall klargöra undersökningens syfte för dem 

som deltar i undersökningen. Undersökningsdeltagarna ska informeras om sin roll och uppgift 

samt de villkor som gäller i studien. Forskaren ska tydligt tala om att undersökningspersonens 

deltagande är frivilligt och att han/hon när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). I min intervjustudie har jag 

uppfyllt informationskravet genom att lämna ett informationsbrev som innehåller 

undersökningens syfte och intervjupersonernas roll/uppgift, att deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst och mitt namn, e-postadress och telefonnummer samt namn, e-

postadress och telefonnummer till min handledare (se bilaga 1). 
 

3.4.2 Samtyckekravet   

 

Samtyckekravet ställer krav på att forskaren skall inhämta samtycke av 

undersökningsdeltagaren samt att deltagaren själv äger rätt att bestämma över sin medverkan. 

Forskaren skall poängtera att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att 

undersökningsdeltagaren kan avbryta sitt deltagande när som helst utan några negativa följder 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). I min intervjustudie har jag 

uppfyllt samtyckeskravet genom att i mitt informationsbrev skriva att deltagandet är frivilligt 
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och att man kan avbryta sitt deltagande när som helst. Innan varje intervju tog jag även 

muntligen upp och förklarade samtyckeskravet och bad om intervjupersonens samtycke.  
 

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att forskaren behandlar alla uppgifter konfidentiellt det 

vill säga att forskaren inte för uppgifter om undersökningen och undersökningspersonerna 

vidare till obehöriga personer. Materialet skall förvaras och hanteras varsamt så att obehöriga 

inte kan skaffa sig tillgång till det samt att undersökningspersonernas identitet inte skall kunna 

spåras eller identifieras (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). I min 

intervjustudie uppstod ett problem om hur jag skulle hantera konfidentialitetskravet av de 

företrädare som det bara fanns en av. Jag löste det på så vis att jag informerade om problemet 

både i mitt informationsbrev och innan intervjuerna startade så intervjupersonerna kunde ta 

ställning till det och i så fall avbryta sin medverkan.  
 

3.4.4 Nyttjandekravet  

 

Nyttjandekravet ställer krav på att forskaren endast får använda insamlade uppgifter i 

forskningssyfte det vill säga att insamlade uppgifter om undersökningspersonerna eller 

undersökningen inte får användas till annat än avsedd forskning och de får inte lånas ut till 

kommersiellt bruk eller annan icke-vetenskapligt syfte (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1990). När det gäller nyttjandekravet så har jag i min intervjustudie spelat in 

intervjuerna på kassettband, vid varje intervju talade jag om att jag skulle förstöra alla 

kassettband efter att min uppsats blivit godkänd och klar.  

 

3.5 Trovärdighet 

 

Genom att använda mig av direkta citat i resultat- och analyskapitlet stärks trovärdigheten 

samtidigt som det visar hur och varför jag gjort den tolkningen som jag gjort. Det ger läsaren 

möjlighet att själv bilda sig en uppfattning och göra egna tolkningar och slutsatser utifrån de 

som presenterats. Trovärdigheten främjas även av att jag vid behov under intervjuerna kunnat 

ställa följdfrågor och be om förklaringar när jag inte förstått intervjupersonens svar, för att 

öka min förståelse av resonemanget som gavs. Genom att beskriva processen i metodkapitlet 

från bearbetning till resultat och analys stärks trovärdigheten  
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4. Bakgrund 
 

4.1 Kvarboendet ur ett historiskt perspektiv 

 
Att se tillbaka på historien gör att det går att förstå hur idag rådande ideologier och principer 

uppkommit. Kvarboendets historia har jag sökt genom att se tillbaka på hur äldreomsorgen 

organiserats från början av 1800-talet och fram till slutet av1900-talet.  

 

4.2 1800-talet  

 
Under 1800-talet existerade inte principen om kvarboende som begrepp. För det stora flertalet 

handlande verkligheten om överlevnad. De jordägande bönderna tvingades ta hand om sina 

åldriga föräldrar genom den s.k. arvsrätten. Ett undantagskontrakt upprättades i tinget där den 

äldre bonden och bondmoran fick bo i en undantagsstuga eller rum när arvingen tagit över 

gården mot att denne tillsåg att de äldre fick vad de behövde för att klara det dagliga 

uppehället. Generationer bodde tillsammans för de var tvungna och ung som gammal hade 

arbetsuppgifter att uträtta för att bidra till familjens försörjning. Detta var en form av 

”kvarboende”, men det var inte frivilligt och självvalt eftersom det inte fanns stora 

möjligheter att välja. De egendomslösa äldre togs omhand genom fattigvårdens fattigstuga, 

rotegång eller bortauktionering. Rotegång innebar att de äldre fick rotera i turordning från 

gård till gård för att bli omhändertagna. Bortauktionering innebar att den som krävde minst 

pengar från socknen fick ta hand om de äldre (Antman, 1996, Tornstam, 2001, Odén, 1993). 

 

Från mitten av 1800-talet var offentlig äldreomsorg det samma som fattigvård. Att tillhöra en 

familj med tillgång till en släkt eller annan gemenskap har genom tiden inneburit att 

människan tillförsäkrats en trygghet när han/hon behövt hjälp med boende, försörjning eller 

omsorg. Senare delen av 1800-talet var en omvälvande tid med dålig nationell ekonomi, 

arbetslöshet, utvandring och missväxt under flera år. Sveriges befolkning nästan fördubblades 

och det var många som inte hade någon familj eller släkt som tog hand om sig, vilket gjorde 

att samhället blev tvunget att finna andra lösningar.  Kommunernas skyldighet enligt 1871 års 

fattigvårdslag innefattade endast försörjningsskyldighet åt minderåriga barn och vansinniga. 

Det var upp till varje enskild individ att själv lösa sitt boende, sin försörjning och sitt behov 

av omsorg. Fattigstugor och fattiggårdar där de intagna måste göra rätt för sig genom arbete 

efter förmåga var den vanligaste omsorgsformen under senare delen av 1800-talet (Antman 

1996, Edebalk/Lindgren 1996, Odén 1993, Paulsson 2001, Szebehely 1998b, Tornstam 2001).  

  

4.3 1900-talet 

 
Vid sekelskiftet förändrades de traditionella formerna av äldreomsorg till den nya tidens 

anstaltsvård för äldre.  Ålderdomshemmen skulle ge en helhetslösning vad gäller boende, 

omvårdnad och försörjning. De fattiga äldre skulle få en värdigare ålderdom genom 

uppdelning i ålderdomshem för fattiga gamla och speciella anstalter för sinnesslöa, obildbara, 

döva, blinda och vanföra som alla tidigare samlats i fattigstugor och fattiggårdar tillsammans 

med de gamla.  Här fanns fortfarande ingen möjlighet att välja utan de egendomslösa gamla 

var utan rätt att själva bestämma över exempelvis var de ville bo (Antman 1996, Edebalk 

1991).  
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Reformen om allmän pensionsförsäkring infördes år 1913. Genom att ge en 

pensionsförsäkring till alla som uppnått en viss ålder övertog staten ansvaret för de gamlas 

försörjning. Oavsett kön fick man pension och ändå rätt att behålla sina medborgliga 

rättigheter trots att man blivit gammal och oförmögen att arbeta. Trots att de gamla fick 

pension räckte den inte till försörjningen och de tvingades därför att flytta in på 

ålderdomshemmen, fast de mycket väl funktionsmässigt sett skulle ha klarat att bo hemma. 

Fattighusen döptes om till ålderdomshem under 1900-talets början och de var reserverade för 

fattiga äldre som inte hade medel att själva betala för sitt uppehälle eller hade ett socialt 

nätverk i form av familj och släkt som kunde hjälpa till med boende, försörjning och 

omvårdnad. Hamnade man på ålderdomshemmet fråntogs man sin rösträtt och eventuell 

egendom, dessutom fick man inte lämna ”hemmet” utan tillstånd. 1918 års fattigvårdslag 

förbjöd rotegång och bortauktionering och ålade kommunen att upprätta ålderdomshem. 

Ålderdomshemmen var anstaltsliknande inrättningar, men väsentligen mer hemlika än 

exempelvis ett fattighus eller fattiggård (Antman 1996, Edebalk/Lindgren 1996, Paulsson 

2001, Szebehely 1998b). 

 

I slutet av 1930-talet fick kommunerna statsbidrag för att pensionärshem skulle byggas så att 

äldre som klarade sin omsorg själva skulle kunna bo i mer hemlika bostäder. Hyrorna 

subventionerades så att pensionen skulle räcka till bostad och försörjning. Det gjorde att fler 

äldre slapp anlita fattigvården för att klara sitt uppehälle och boende. Omkring 1940 ändrades 

fattigvård till socialvård och en kommitté tillsattes för att utreda fattigvårdslagstiftningen och 

socialpolitiken. Majoriteten av landets befolkning bodde numer i tätorter och samhället hade 

industrialiserats. Ett problem var att det fanns för många små kommuner som inte hade 

ekonomisk möjlighet att förverkliga de nya reformerna (Antman 1996, Edebalk/Lindgren 

1996, Paulsson 2001, Szebehely 1998b). 

 

4.3.1 Hemmaboendeideologi tog sin början 

 

År 1943 tillsattes en utredning vilket ledde fram till att den nya storkommunindelnings-

reformen togs av riksdagen år 1946 och genomfördes år 1952. Reformen gynnade byggandet 

av större ålderdomshem, trots att socialvårdskommittén i sitt principbetänkande år 1942 hade 

uttalat att ambitionen skulle vara att gamla människor skulle få bo kvar hemma i så stor 

utsträckning som möjligt. Dock användes inte kvarboendeprincipen som argument för att få 

bo kvar hemma ännu utan fokus låg på anstalts- och institutionsvård. Ivar-Lo Johansson 

upprörde hela landet när han år 1949 for runt och påvisade den misär som rådde på 

ålderdomshemmen och den intensiva kritiska debatt i media som följde gjorde att en 

svängning i äldreomsorgen kom till stånd under parollen ”hemvård istället för 

vårdhem”(Johansson, 1987, s 176). 

 

Under denna tid var de politiska diskussionerna turbulenta inom det socialpolitiska området 

och den ekonomiska resursbrist som rådde gjorde att andra lösningar kom att prioriteras. 

Omvälvningar i landets ekonomi och socialpolitik, Ivar-Lo Johanssons kampanj och Röda 

Korsets hemtjänst banade väg för hemmaboendeideologins, det vi idag benämner 

kvarboendeprincipen, framväxt. Röda Korset i Uppsala startade den första hemtjänsten under 

1950-talet. Det innebar att äldre fick hjälp av en utomstående i det egna hemmet så att de 

kunde fortsätta bo kvar hemma. Hemmaboendeideologin användes som ett uttalat argument 

för att gamla skulle slippa flytta till ålderdomshemmet för att få hjälp. Denna ideologi blev en 

viktig brytpunkt under 1950-talet och den kom att påverka utformningen av dagens 
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äldreomsorg (Antman 1996, Edebalk/Lindgren 1996, Odén 1993, Paulsson 2001, Szebehely 

1995, Winqvist 1999). 

  

I tidens anda under 1950-talet skulle det offentliga ta ansvar för äldre människors välmåga 

och individen, familjen var inte i fokus. Äldre människor skulle kunna välja att bo hemma 

med hemhjälp och med sin pension klara att försörja sig själv. Detta gjorde att en expansion 

av äldreomsorgen i form av hemhjälp skedde. Hemmafruar fick på detta sätt möjlighet att 

tjäna lite egna pengar, eftersom de anställdes för detta ändamål. Att satsa på hemmaboende 

förutsatte att bostadsfrågan löstes så att de äldres bostad utrustades med vatten, avlopp och 

värme eftersom detta saknades i många av dåtidens fastigheter.  Detta finansierades genom 

statligt stöd till kommunen (Antman 1996, Edebalk/Lindgren 1996, Odén 1993, Paulsson 

2001, Szebehely 1995, Winqvist 1999). 

 

4.3.2 Kommunal regi 

 

Från att ha varit en frivilligt organiserad verksamhet övergick hemtjänstverksamheten mer till 

kommunal regi runt slutet av 1950-talet. Efter många utredningar och remissförfaranden kom 

det år 1957 en proposition som innehöll åldringsvårdsutredningens översikt med läge och 

problem för åldringsvården. Utredningen innehöll inga förslag på konkreta åtgärder för 

åldringsvården, men som Edebalk skriver ” En allmän riktlinje var att åldringsvården måste 

respektera de äldres personliga integritet, intressen och individuella önskemål. Följaktligen 

måste åtgärder i första hand och i största möjliga utsträckning inriktas på att gamla skall få 

leva ett oberoende liv så länge som möjligt i sina egna hem” (Edebalk, 1992, s 28). 

Hemmaboendeideologin hade kommit för att stanna (Antman 1996, Edebalk/Lindgren 1996, 

Odén 1993, Paulsson 2001, Szebehely 1995, Winqvist 1999). 

 

De samhällsekonomiska förutsättningarna blomstrade i början av 1960-talet med hög tillväxt 

och gott om arbetskraft då 40-talisterna gjorde entré på arbetsmarknaden. Under 1960-talet 

och i början av 1970-talet expanderade äldreomsorgen vad gäller antalet platser inom 

institutionsvård och andra kategoribostäder, men den största expansionen skedde inom 

hemtjänsten som fyrdubblades. Under senare hälften av 1960-talet och in i 1970-talet blev det 

vanligt med servicehus där förhållandevis krya äldre skulle bo i egna lägenheter enligt 

gällande bostadsstandard och det skulle finnas tillgång och närhet till service som man kunde 

köpa efter behov. Exempel på sådan service kunde vara fotvård, hårfrisör, restaurang, 

kafeteria, tvätteri, reception, sysselsättning, larm och hemhjälp (Antman 1996, 

Edebalk/Lindgren 1996, Odén 1993, Paulsson 2001, Szebehely 1995, 1998a och 1998b).  

 

4.3.3 Omorganiseringen- och rationaliseringens tidevarv 

 

I början av 1980-talet startade omorganiserings- och rationaliseringens tidevarv. Den 

ansträngda ekonomin gjorde att äldreomsorgen behövde omstruktureras, det talades om kris i 

den offentliga sektorn. Problemet med hög personalomsättning samt att det blivit svårt att 

rekrytera ny personal inom hemtjänsten uppmärksammades. De många omorganisationerna 

och förändringarna samt den höga personalomsättningen gjorde att hemtjänsten fick problem 

med kvalitén på arbetet som utfördes. Ingen fortsatt expansion av servicehus eller sjukhem 

skedde allt i tidens anda eftersom deras existens började bli förlegad och gammalmodig. För 

att främja att äldre skulle bo kvar hemma trots större omsorgsbehov infördes kvälls- och 

nattpatruller vilket gjorde att äldre fick hemtjänst dygnet runt. Detta medförde att allt färre 



 

 

21 

 

hade behov av att flytta till ett annat mer anpassat boende (Edebalk/Lindgren, 1996, 

Gurner/Thorslund 2003, Paulsson 2001, Szebehely 1998b, Trydegård 2001). 

 

Nya utredningar tillsattes i slutet av 1980-talet för att forma framtidens äldreomsorg. Som ett 

resultat av utredningsarbetet uppkom exempelvis socialtjänstlagen 1982, som bland annat 

”innebar att den kommunala äldreomsorgen blev en rättighet och att de äldre därmed kunde 

överklaga om de inte fick den hjälp de ansåg att de behövde” (Edebalk/Lindgren, 1996, 

Gurner/Thorslund 2003, Paulsson 2001, Szebehely 1998b, Trydegård 2001). 

 

4.3.4 Reformernas tidevarv 

 

1990-talet kan benämnas reformernas tidevarv, med början av att Ädelreformen infördes år 

1992 tätt följd av Handikappreformen som kom år 1994 och Psykiatrireformen år 1995. Nu 

skulle kommunerna ha huvudansvaret för all äldreomsorg. Kommunen blev huvudansvarig 

för att effektivisera verksamheten och öka produktiviteten. Genom att det endast fanns en 

huvudman så skulle informationsöverföringen mellan de olika delarna i vårdkedjan säkras och 

bli bättre samtidigt som samordningen skulle bli mer effektiv. Kommunerna tog över ansvaret 

för sjukhem och långvård från landstinget. De blev även ålagda ett betalningsansvar ”för 

sådan somatisk långtidssjukvård som de inte hade betalningsansvar för; ett motsvarande 

betalningsansvar infördes också för färdigbehandlade patienter inom den somatiska 

akutsjukvården och inom geriatriken” (Edebalk/Lindgren, 1996, s 146).  

 

Samarbetsformer behövde utvecklas mellan kommunen och landstinget samtidigt som 

kommunen måste hitta en struktur för den nya verksamheten. År 1992 infördes en ny 

kommunallag som ökade utrymmet för kommunerna att självständigt utforma sin interna 

organisation. Det skedde en ökning av marknadsanpassade modeller såsom exempelvis 

beställar-utförarmodellen, resultatenheter med ökat ekonomiskt ansvar och interna marknader 

för att stimulera konkurrens mellan enheterna, service-checkar där den enskilde själv fick 

välja vilken typ av service man ville ha hjälp med. Under 1990-talet ökade också 

entreprenadverksamheterna. Kommunerna la ut delar av sin verksamhet på entreprenad, det 

vill säga att kommunen utformar ett avtal med en extern entreprenör att för kommunens 

räkning utföra tjänster självständigt i en varaktig verksamhet efter att ett konkurrens- och 

anbudsförfarande gjorts, men det är fortfarande kommunen som ansvarar mot kommunens 

invånare och beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet samt 

uppföljning och utvärdering. Exempel på sådana entreprenadtjänster är fönsterputs, 

storstädning, matinköp, matdistribution och storkök inom äldreboenden samt även hela 

äldreboenden (Edebalk/Lindgren, 1996, Gurner/Thorslund 2003, Paulsson 2001, Szebehely 

1998b, Trydegård 2001). 

 

Från och med den 1 januari 1993 infördes ett nytt statsbidragssystem utan specialdestinerade 

bidrag. Det nya bidraget ökade kommunernas eget ansvar att fördela pengarna inom 

kommunen eftersom bidraget inte ser till vilken verksamhet kommunen bedriver utan det 

grundar sig bara på kommunens skatteunderlag. Detta gör det möjligt för varje kommun att 

själv utveckla sina egna kommunala avgifter för tjänster och boende som kommunen 

tillhandahåller. Det enda specialdestinerade bidraget som blev kvar var ett tillfälligt sådant 

som skulle främja byggandet av gruppbostäder till demenssjuka personer. I och med Ädel-

reformen har det skett en förskjutning och omfördelning av behov och resurser i kommunens 

äldreomsorgsverksamhet vilket har gjort att vårdtyngden ökat generellt genom hela 

äldreomsorgen både i särskilt boende och i ordinärt boende. Man kan säga att kommunens 

äldreomsorg koncentreras till de mest hjälpbehövande äldre och en förskjutning har skett från 
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husliga och sociala insatser till mer sjukvårdande insatser. Det har dessutom blivit vanligare 

att ta emot hjälp från anhöriga, frivilligorganisationer eller helt enkelt köpa sig de tjänster man 

själv önskar (Edebalk/Lindgren, 1996, Gurner/Thorslund 2003, Paulsson 2001, Szebehely 

1998b, Trydegård 2001). 

 

4.4 2000 – talet  

 
Under 2000-talet börjar man se begreppet ”kvarboendeprincipen” bland annat i rapporter från 

Socialstyrelsen. ”Målsättningen för den svenska äldrepolitiken är att en person som på sin 

ålderdom behöver social omsorg och hälso- och sjukvård, ska kunna bo kvar i sitt hem med 

stöd från sin kommun och primärvård – antingen i det egna hemmet (ordinärt boende) eller i 

ett särskilt boende.  Som äldre ska man inte behöva flytta inom olika särskilda boendeformer 

eller från ett ordinärt boende om man inte vill. Den s.k. kvarboendeprincipen innebär således 

att kunna bo kvar i en särskild boendeform inom sin kommun eller i sin ordinarie bostad 

oavsett omfattningen av hälso- och sjukvårdsbehov samt även under livets slutskede och att få 

dö där” (SOU 2000:114, s10). 

För att kvarboendeprincipen som boendeform skulle efterlevas av kommunerna lade 

regeringen  ett förslag till ändring i Socialtjänstlagen (2001:453). Detta innebar att det ”skall 

införas en rapporteringsskyldighet för kommuner när det gäller ej verkställda gynnande beslut 

enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen” (Prop.2005/06:115, s 117). Som resultat av detta blev 

kommunen skadeståndsskyldig ifall detta inte efterlevdes. Kvarboendeprincipen understöddes 

även av att det i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 18 § regleras att kommunen skall 

tillhandahålla god och säker vård samt att kommunen kan erbjuda hemsjukvård vid behov. 

Därmed ges möjlighet att få vård i hemmet så att den äldre inte tvingas att flytta på grund av 

behov av sjukvårdsinsatser 

I skrivelsen ”Nationella mål i kommunernas äldreomsorg” menar riksdagens revisorer att det 

råder allvarliga brister i fråga om äldres rättssäkerhet och att tillgängligheten till kommunens 

äldreomsorg har minskat. Mer omfattande hjälp ges till allt färre. Anhöriga och andra 

informella hjälpgivare utför två tredjedelar av hjälpinsatserna till hemmaboende äldre och en 

ökad andel av hjälpbehövande i äldreomsorgen bor på institution. Detta strider mot vad 

riksdagen rekommenderat och ”har betonat den s.k. kvarboendeprincipen, dvs. att äldre 

människor som behöver hjälp i första hand ska få detta i hemmet” (Nationella mål i 

kommunernas äldreomsorg 2001/02:15, s 9-10).  
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5. Lagstiftning och riktlinjer 
 

5.1 Lagstiftning  

 

En kommunal verksamhet styrs av lagar och riktlinjer. För att skapa förståelse inför resultat- 

och analyskapitlet samt diskussionen kommer jag nedan att redovisa vad en rättighetslag 

respektive en skyldighetslag innebär utifrån begreppet kvarboendeprincipen. Jag tar även upp 

delar av regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken som antogs år 1998 samt de 

riktlinjer för bistånd som vård- och servicenämnden i Enköpings kommun antog år 2003. Att 

frågan om Kvarboendeprincipen kan ses som en rättighet såväl som en skyldighet kommer jag 

bland annat att problematisera med hjälp av gällande lagstiftning. Kvarboendeprincipen som 

ord och begrepp återfinns i bland annat betänkanden, propositioner, SOU-rapporter och andra 

rapporter.  

 

5.1.1 Rättigheter och skyldigheter enligt lag 

 

Inom juridiken kallas det som reglerar socialtjänsten och hälso- och sjukvården för 

offentligrätt. Dit räknas bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lag (1998:531) 

om yrkesansvar på hälso- och sjukvårdens område, Lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen (2001:453). Till dessa lagar kommer även det som 

kallas tvångslagstiftning. Dit räknas exempelvis Smittskyddslagen, Lag (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård. 

 

Enligt Rönnberg (2005) kan begreppet rättighet ”ha flera betydelser och också användas på 

flera olika sätt”. Exempelvis kan man utgå från WHO: s uppdelning för att analysera 

rättighetsbegreppet: ”Där skiljs mellan sociala rättigheter å ena sidan och individuella 

rättigheter å andra sidan. De sociala rättigheterna kännetecknas av att de omfattar alla samt att 

de är beroende av vilka sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förutsättningar som finns 

i ett samhälle. De individuella rättigheterna motsvarar mera vad vi i första hand associerar till 

när vi använder rättighetsbegrepp, nämligen sådana rättigheter som för det första gäller 

enskilda personer, alltså individer och för det andra att dessa rättigheter ytterst är möjliga att 

kräva genom ett domstolsförfarande” (Rönnberg, 2005, s 154).  

 

En skyldighetslag riktar sig till myndigheter eller kommuner till skillnad mot en rättighetslag 

som riktar sig till den enskilde. Den enskilde har inte möjlighet att göra något direkt anspråk 

av det som regleras i en skyldighetslag. Skillnaden för den enskildes rättighet och kommunens 

skyldighet är hur överklagan av beslut kan ske. Om den enskilde kan överklaga ett gynnande 

eller ogynnande beslut enligt förvaltningsbesvär och därmed får ett nytt beslut som gäller 

istället då är det fråga om en rättighetslag. Om den enskilde bara kan få lagligheten prövad 

genom laglighetsprövning enligt kommunallagen då är det frågan om en skyldighetslag. I 

laglighetsprövning går det inte att få ett nytt beslut utifrån det ”gamla” beslutet, utan ett nytt 

förfarande måste ske med en ny ansökan som skall behandlas och prövas om igen (SOU 

2004:118). 
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5.1.2 Socialtjänstlagen  

 

Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453), är en blandning med inslag av rättigheter och 

skyldigheter samt målregler i en ram, det vill säga en ramlag. Socialtjänstlagen är en 

målinriktad ramlag vilket innebär att kommunen får organisera verksamheten efter rådande 

förutsättningar och behov som finns inom kommunen dock enligt ramen i lagen. I 

Socialtjänstlagens portalparagraf, SoL 1 kap.1 § formuleras de övergripande målen att 

socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grunder främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet samt att det ska råda jämlikhet i levnadsvillkor och att alla ska kunna 

vara aktivt deltagande i samhället.  

 

5.1.2.1 Lagens inslag av skyldigheter 

 

I en skyldighetslag regleras det ansvar för verksamhet som åligger kommunen exempelvis 

socialtjänst. Socialtjänstens verksamhet regleras bland annat i Socialtjänstlagen. När det 

handlar om övergripande skyldigheter i en skyldighetslag kan de kallas målregler. Ett 

exempel på hur en målregel kan se ut är i SoL 5 kap. 5 § första stycket ”där det föreskrivs att 

socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som 

behöver det, hjälp och stöd i hemmet och annan lättillgänglig service” (SOU 2004:118, s 97). 

Enligt 2 kap 2 § SoL har kommunerna det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 

får det stöd och den hjälp som de behöver (det kan jämföras med att det i 18§ Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) stadgas att kommunen ska tillhandahålla god och säker vård samt att 

kommunen kan erbjuda hemsjukvård vid behov).   

 

5.1.2.2 Lagens inslag av rättigheter 

 

Eftersom alla rättigheter inte är preciserade i SoL kan den inte ses som en rättighetslag. I SoL 

4 kap. 1 § står det att den enskilde har rätt till bistånd, men insatserna preciseras inte. Däremot 

kan man indirekt utläsa vilka insatser det syftas på i SoL 5 kap. 5 och 7 § § där det bland 

annat står att kommunen är skyldig att ge äldre hjälp i hemmet, inrätta särskilda boenden med 

vård och omsorg för äldre och att kommunen skall inrätta särskilda boenden för de människor 

med funktionshinder som har betydande svårigheter i sin livsföring. Precis hur mycket och 

vilken typ av hjälp i hemmet den enskilde har rätt att erhålla står däremot inte, lika så står det 

inte heller hur kommunen skall utforma särskilda boenden. Den enskilde skall genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ha möjlighet att leva ett självständigt liv 

enligt SoL 4 kap. 1 §. Däremot preciseras det inte närmare vad som avses med skälig 

levnadsnivå (SOU 2004:118, Socialtjänstlagen 2001:453). Det framgår av 3 kap. 6 § i SoL att 

”socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst 

underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakter med andra” 

(Nordström/Thunved, 2004, s 45).  

 

Vidare enligt 4 kap. 1 § SoL ska den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt, ha rätt till bistånd av socialnämnden, för äldre kan biståndet bestå 

av exempelvis hemtjänst eller ett särskilt boende, och genom biståndet ska den enskilde 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå och det ska utformas så att det stärker den enskildes 

möjligheter till ett självständigt liv (Socialtjänstlagen 2001:453, Nordström/Thunved 2004).  
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I 5 kap. 5 § SoL står det att äldre ska ges det stöd och hjälp i hemmet som de behöver samt att 

annan service ska göras lättåtkomlig, vidare ska kommunen tillhandahålla särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad till de äldre som behöver särskilt stöd. I lagtexten är 

det inte preciserat och definierat vad som ingår i hemtjänstbegreppet men enligt den 

Nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre, Prop. 2005/06:115 innefattar 

hemtjänst ”dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade mot 

personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel, 

såsom städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp med 

tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses 

de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det 

kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien 

och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig 

trygg och säker i det egna hemmet” (Prop. 2005/06:115, s142). Det står även i 5 kap. 4 § SoL 

att socialnämnden är skyldig att se till att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och dessutom ha en aktiv och meningsfull gemenskap 

med andra människor. Vidare i 5 kap. 6 § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med 

de levnadsförhållanden som äldre människor har i kommunen och i uppsökande verksamhet 

informera om sin rådande verksamhet samt planera de insatser som finns för äldre i 

samverkan med landstinget och andra aktuella organisationer (Socialtjänstlagen 2001:453), 

Nordström/Thunved, 2004).  

 

5.1.2.3 Kvarboendeprincipen regleras i SoL 
 

På uppdrag av staten skall kommunen ansvara för vård och omsorg till de äldre invånarna 

enligt regler i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Det är möjligt att se två innebörder av 

begreppet kvarboendeprincipen i socialtjänstlagen. För det första att den äldre har rätt att få bo 

kvar i sitt hem och där få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda och för det andra att 

äldre som flyttat in i ett särskilt boende inte ska vara tvungna att flytta ifall behovet av vård 

och omsorg förändras. Kvarboende förutsätter att alla vill bo kvar hemma och ett problem kan 

vara att alla inte vill göra det exempelvis för att bostaden fungerar dåligt när behov av vård 

och omsorg i hemmet blir aktuellt, ”Kvarboende förutsätter en bra lägenhet i ”rätt” läge, 

annars kan det upplevas som tvång” (Senior i Uppsala nu och fram till 2030, s 22). Enligt 

SoL 2 kap. 3 § ges kommuninvånarna möjlighet att ansöka om att få flytta till en annan 

kommun även om man ”till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett 

varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där 

utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser /…/ En sådan ansökan skall 

behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen /…/ ” 

(Nordström/Thunved, 2004, s 37).  

 

5.2 Nationella riktlinjer 

 

Enligt de mål som riksdagen antog år 1998 i nationell handlingsplan för äldrepolitik, 

Regerings proposition 1997/98:113, skall äldre: 

 kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

 kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag 

 bemötas med respekt 

 ha tillgång till god vård och omsorg. 
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Äldre ska ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge som de själva 

önskar. De ska kunna flytta till en särskild boendeform om vårdbehoven är stora. Man skall 

även kunna flytta till en särskilt anpassad boendeform om man inte känner sig säker och trygg 

i den tidigare.  De äldre ska kunna lita på att vård och omsorg har god kvalitet. Vidare angavs 

att människovärde, individuella behov och önskemål, integritet, självbestämmande och 

värdighet skall respekteras (Prop.1997/98:113, SOU 2004:118).  

 

Enligt prop. 1997/98:113 skall de nationella målen ge en inriktning åt äldrepolitiken och 
regeringen fastslog genom handlingsplanen att äldreomsorgen skulle vara offentlig 

finansierad och att alla skulle ha tillgänglighet till god vård och omsorg efter behov inte efter 

köpkraft samt att missförhållanden skulle anmälas utan dröjsmål. Dessutom ville regeringen 

komplettera socialtjänstlagens bestämmelse som reglerar att socialtjänstens insatser skall vara 

av god kvalitet genom en fortlöpande kvalitetskontroll och utveckling av verksamheten samt 

att den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna ge ut föreskrifter som reglerar hälsa, 

personlig säkerhet och skyddar liv (SOU 2004:118 s 42).  

 

5.3 Riktlinjer för biståndbedömning i Enköpings kommun 

 

Vård- och service förvaltningen arbetar utifrån ”Riktlinjer för biståndsbedömning i Enköpings 

kommun” som antogs av vård- och servicenämnden i december 2003. Riktlinjerna syftar till 

att biståndsbedömning i Enköpings kommun skall vara enhetlig och likvärdig. I riktlinjerna 

preciseras vad som menas med att få behov tillgodosedda på annat sätt samt vad som anses 

vara en skälig levnadsnivå i Enköpings kommun utifrån socialtjänstlagens 4 kap. 1 § ”den 

som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd /…/ Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv”(Riktlinjer för biståndsbedömning i Enköpings kommun, 2003, s 1). 

Riktlinjerna skall i första hand ses som ett stöd i biståndshandläggarnas arbete vid 

bedömningar men även utgöra ett stöd till den enskilde vid ansökan om bistånd samt vara ett 

underlag för diskussion vid avvikande beslut inom vård- och servicenämnden. 

 

I riktlinjerna tas äldrepolitikens nationella mål upp, det vill säga att äldre ska; kunna leva ett 

aktivt liv, ha inflytande över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, 

bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg (Riktlinjer för 

biståndsbedömning i Enköpings kommun, 2003 och Prop. 97/98: 113). Enköpings kommun 

har utarbetat en vision om att ”alla äldre ska leva i en bra miljö, känna trygghet och ha ett 

meningsfullt liv. De ska kunna bo kvar i den egna bostaden så länge de själva vill och kan. 

Om de behöver vård och omsorg, ska den utformas i nära samverkan med den äldre och 

dennes anhöriga. Detta ska bidra till att förstärka den enskildes möjligheter till ett 

självständigt liv. Den som vårdar en anhörig ska få personligt stöd och rådgivning och vid 

behov avlösning i hemmet. Den vårdtagare som i akuta situationer eller återkommande 

behöver hjälpinsatser som inte kan erbjudas i den egna bostaden för att på sikt kunna bo kvar 

hemma ska erbjudas hjälp i form av korttidsvistelse. Tidiga kontakter och förebyggande 

insatser ska koncentreras på att hjälpa den enskilde att finna sina egna lösningar. Kommunens 

äldreomsorg ska ses som ett komplement till vad den enskilde klarar själv. Att bevara hälsan 

upp i åren och behålla bilden av sig själv som en i huvudsak frisk person betyder mycket för 

god livskvalitet” (Riktlinjer för biståndsbedömning i Enköpings kommun, 2003, s 1). 

 

Lagstiftningen förutsätter en individuell behovsprövning. I riktlinjerna står det att ”Den som 

inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 
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kap 1 § socialtjänstlagen rätt till bistånd för sin livsföring. Med livsföring avses en rad olika 

behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg” (Riktlinjer för 

biståndsbedömning i Enköpings kommun, 2003, s 2).  

 

Enligt riktlinjerna är en skälig levnadsnivå att insatserna utformas och anpassas efter behov 

och önskemål samt att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv. Insatserna skall 

bygga på en frivillig överenskommelse med den enskilde samt även främja aktivt deltagande i 

samhället, ge jämlikhet och social trygghet. Biståndet skall utformas på så vis att möjlighet 

ges att ta ett eget ansvar samt att utveckla sina egna resurser och ”brukarens” 

självbestämmande och integritet ska respekteras i all vård och omsorg. En godman/förvaltare 

kan företräda den enskilde i de fall då denne inte har förmåga att göra det. Genom att ge stöd 

till anhöriga och tillhandahålla en fungerande avlösning ska kommunen underlätta för den 

enskilde att bo kvar i den egna bostaden. ”Insatserna ska i första hand inriktas på att göra det 

möjligt att bo kvar i den invanda hemmiljön. Samhällets ansvar är att träda in med 

stödinsatser när annan hjälp inte står att få” (Riktlinjer för biståndsbedömning i Enköpings 

kommun, 2003, s 3). 
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6. Enköping kommuns organisations- och 
befattningsstruktur 
 

6.1 Organisationsöversikt 

 

Enköpings kommun har en platt organisation vilket gör att besluten inte har alltför lång väg 

att gå innan de kan fastställas och implementeras. Varje förvaltning har en verksamhetsplan 

som antas i respektive nämnd. Verksamhetsplanen innehåller i del 1 en beskrivning av 

ansvarsområden, kunder/intressenter, verksamhetsidé och värdegrund och i del 2 olika resultat 

och analyser samt i del 3 beskrivs mål, aktiviteter, uppföljning och ekonomi (Enköpings 

kommuns, Kommunplan 2006, s107-114). 

 

Enköpings kommun är en organisation där de olika förvaltningarna driver olika typer av 

verksamheter. ”Att analysera organisationer ger möjligheter att förstå många av de mest 

centrala mekanismerna i mänsklig interaktion. Organisationer har makt och genom 

organisationer fördelas maktresurser” (Ahrne, Hedström, 1999, s 5). Därför har det betydelse 

hur en kommun är organiserad samt att arbetet inom kommunens förvaltningar och de 

företrädande tjänstemännens dagliga arbete påverkar de som bor i kommunen genom hela 

livet. Det är viktigt att förstå och tänka på att en organisation aldrig kan anses vara färdig och 

klar utan en organisation skall ses som en ständigt pågående process som är föränderlig ibland 

fort och ibland sakta (Ahrne, Hedström, 1999). 

 

Förenklad skiss över organisationen i Vård- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun: 

 

Vård och servicenämnden 

Nämndens ordförande 

 

Förvaltningschef 

 

Biståndschef    Verksamhetschef 

 

Biståndshandläggare  Enhetschef 

 

                Vårdpersonal 

 

6.1.1 Befattningsstruktur 

 

Vård- och servicenämndens ordförande är politiskt vald och sitter i nämnden under en period 

om fyra år. I en politikers uppgift ingår bland annat att planera och dra möjliga slutsatser för 

verksamheten utifrån samtiden, dåtiden och framtiden. Verksamheten planeras på kort och 

lång sikt efter de slutsatser som dragits, samt den rådande politiska inriktningen. Nämnden har 

en övergripande funktion som tar beslut och formar inriktningen för Vård- och service- 

förvaltningens arbete.  

 

En förvaltningschef är en anställd tjänsteman direkt underställd den politiskt styrda nämnden, 

i det här fallet Vård- och servicenämnden. Förvaltningschefen arbetar efter politikernas utsatta 

inriktning, mål och resurstilldelning. En förvaltningschef har ett övergripande ansvar för 
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verksamheten samt leder och fördelar arbetet inom Vård- och serviceförvaltningen 

tillsammans med underställda chefer och övrig personal.  

 

Verksamhetschefen är en anställd tjänsteman direkt underställd förvaltningschefen, som 

ansvarar för ett verksamhetsområde i form av exempelvis hemtjänst och äldreboende i ett 

geografiskt område. I verksamhetschefens uppgifter ingår bland annat övergripande planering, 

utveckling, övergripande personalansvar samt arbetsledning av enhetschefer och budget med 

mera.  

 

Biståndschefen är en anställd tjänsteman, även denne direkt underställd förvaltningschefen, 

som har ansvar för biståndsavdelningens verksamhet med budget, övergripande planering och 

utveckling samt underställd personal i form av biståndshandläggare.  

 

En biståndshandläggare är underställd biståndschefen och hanterar efter ansökan personers 

behov av omsorg genom de beslut som sker i myndighetsutövningen utifrån gällande 

lagstiftning och lokala riktlinjer.   
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7. Resultat  
 

7.1 Allmänt  

 
Här presenteras uppsatsens resultat baserade på kvalitativa intervjuer med organisationens 

företrädare som har olika befattningar, vilket utgör grunden för besvarande av uppställda 

frågeställningar. Med företrädare menas, som tidigare angivet, tjänstemän och politiker. 

Syftet för uppsatsen innefattar kommunens sätt att tillvarata brukares och anhörigas intresse 

för möjlighet till kvarboende genom sitt synsätt på kvarboendeprincipen, det är av 

övergripande intresse för besvarande av frågeställningarna och placeras därför först i 

avsnittet. Därefter är det av vikt att behandla det politiska synsätt som råder inom kommunen 

och som i sin tur präglar synsättet på kvarboendeprincipen inom kommunen. Slutligen belyses 

skillnader i olika befattningshavares syn på kvarboendeprincipen. Vald ordning motiveras 

vidare att det politiska synsättet på kvarboendeprincipen som råder i kommunen styr hur 

organisationen värderar kvarboende, vilka resurser som tillförs organisationen för det 

ändamålet och styr framtidsutvecklingen. Till sist presenteras skillnader i olika företrädares 

syn inom kommunen på kvarboendeprincipen för att se till organisatoriska skillnader som 

påverkar tillvaratagandet av möjligheten för kvarboende.  
 

7.2 Enköpings kommuns tillvaratagande av brukare och anhörigas 
intresse för möjlighet till kvarboende 

 

7.2.1 Kvarboendeprincipens komplexitet 

 
Företrädarna anser att det finns både fördelar och nackdelar med kvarboendeprincipen. Vid 

första anblicken menar samtliga intervjupersoner att det är en rättighet att få bo kvar hemma, 

att det ska vara frivilligt och att man ska ha valmöjlighet. 

 

”frivilligt /…/ aldrig tvinga /…/ aldrig be dem /…/ man söker ju att få komma till ett äldre 

boende”/…/ det är en rättighet för varje människa att få bo kvar i sitt eget boende så länge 

som de orkar, kan och vill”( NO). 

 

”Själv får välja, att jag får bestämma om jag vill bo kvar hemma och då ska samhället ställa 

upp för mig och ge den hjälp jag behöver hemma både när det gäller hemtjänst och 

hemsjukvård, det är en rättighet/…/den tycker jag att man har i Enköping” (FC). 

 

”Kvarboende, det är ju alltså man har ju en rättighet att välja idag, i Enköping, var man vill 

bo”(BH).   

 

”det är en rättighet att kunna få välja att bo kvar hemma /…/ en rättighet alltså jag måste ju 

kunna få bestämma det /…/”(VC)  

 

”det står i våra lagar idag om man läser SoL så ser man då att det finns ju ingenting där som 

säger att du inte ska kunna bo kvar hemma /…/ det jag saknar och det jag inte klarar av det 

ska jag alltså kunna få hjälp med från samhället”(BC).  
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7.2.2 Problematik 

 
Tjänstemännen talar vidare om problematiken om att man inte får vara för frisk för att 

kvalificera in sig i kommunens äldreboende, även om man som brukare anser sig ha rätt till 

och vara i behov av annat boende. 

 

”Det står i våra riktlinjer, där nämner vi att vi arbetar efter kvarboendeprincipen. Riktlinjer 

för biståndbedömning. Och där står det också någonting om, jag kommer inte ihåg, nåt om att 

man ska, för att man ska få ha rätt till särskilt boende så då ska man behöva ha omsorg 

dygnet runt” (FC). 

 

”Att inte alla som vill får komma och bo hos oss därför att dom är för friska dom klarar sig 

hemma och vi anser då inte att man har behov av att ha personal omkring dygnet runt och 

där kan du se det som en skyldighet” (FC).  

 

”nej, det kan jag inte påstå att man har, därför att om man inte behöver omsorg dygnet runt 

då erbjuder vi hemvård”(FC). 

 

”inte alla som vill får komma och bo hos oss därför att dom är för friska dom klarar sig 

hemma och vi anser då inte att man har behov av att ha personal omkring sig dygnet runt o 

där kan du se det som en skyldighet”(FC).  

 

”Man kan inte flytta till ett särskilt boende om man är frisk så att säga och för pigg, då finns 

inte den möjligheten”(VC) 

 

”biståndshandläggningen begränsar valmöjligheten eftersom du ska ha behov av omsorg 

dygnet runt för att platsa i kommunens omvårdnadsboenden”(BC).  

 

”när man inte kan ha ett tryggt boende om man är en fara för sitt eget liv då kan man ju inte 

bo hemma”(BH).  

 

Eftersom kvarboendeprincipen är en bärande princip i kommunen fick politiker och 

tjänstemän frågan om de anser att kommuninvånare alltid har rätt att bo kvar hemma i 

enlighet med kvarboendeprincipen eller om det finns situationer och regelverk där andra 

principer och utgångspunkter tar över. 

 

”nä, det är ingen skyldighet att bo kvar hemma /…/ om man gör om det till en skyldighet att 

bo kvar hemma skulle det vara av anledningen att man i så fall avvecklar ett antal dyra 

boenden /…/ inte att man ska se det som en skyldighet, det skulle då vara en tolkning mot att 

du kostar en massa pengar genom att kommunen skulle ta hand om dig på ett eller annat sätt 

utan man kan inte vara skyldig att bo kvar hemma”(NO).  

 

”skyldighet är det inte att du är tvungen att bo kvar hemma, alltså känner du en dag att du 

inte klarar av att bo kvar hemma, det fungerar inte för dig, du mår inte bra av det och du 

känner inte trygghet i din hemmiljö då tycker inte jag att man ska vara skyldig att bo kvar 

hemma”(VC).  

 

Tjänstemännen är eniga om att det finns en gräns för kvarboendeprincipen. Detta kan även 

vara problematiskt då t.ex. demenssjuka ibland inte inser att de behöver annat boende. 

 

”För dom som är dementa, dom klarar vi ju inte hemma”(FC). 
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”demens då, om dom börjar rymma då kan man inte bo kvar hemma”(FC). 

 

”när jag inte är vid mina sinnens fulla bruk att kunna bestämma det så hoppas jag att någon 

annan kan hjälpa mig att bestämma huruvida det fungerar för mig att bo kvar eller inte 

/…/”(VC). 

 

”Om man inte kan, om man får en demenssjukdom då är det svårt”(BH).  

”när man inte kan ha ett tryggt boende om man är en fara för sitt eget liv då kan man ju inte 

bo hemma”(BH). 

 

7.2.3 Tillvaratagande 

 
Fördelar med kvarboendeprincipen kan, enligt intervjupersonerna exempelvis vara att 

kommunen ställer upp med de insatser som behövs. Kommunen har olika typer av insatser att 

erbjuda för anhöriga för att underlätta kvarboende. I Riktlinjerna för biståndsbedömning i 

Enköpings kommun preciseras de insatser som finns exempelvis ”Dagverksamhet för 

dementa, Kontaktperson, Trygghetslarm, Aktivitet/social samvaro, Avlösning i hemmet, 

Korttidsvistelse, Växelvårdsplats, Utrednings- och rehabiliteringsplats, Direktplats och 

Omvårdnadsplats i livets slutskede”.  Enköpings kommun försöker hjälpa anhöriga så långt 

som det går för att kvarboendeprincipen ska fungera, vilket stämmer väl överens med 

Riktlinjerna för biståndsbedömning i Enköpings kommun ”Den som vårdar en anhörig ska få 

personligt stöd och rådgivning och vid behov avlösning i hemmet”   

(Riktlinjerna för biståndsbedömning i Enköpings kommun, 2003, s 1, 8, 9 och 10). 

 

”vi ställer upp med så mycket som det överhuvudtaget krävs”(NO) 

 

”att hjälpa dem så långt det någonsin är möjligt”(BH).  

 

”ibland går nog gränsen snabbare för anhöriga än för brukaren”(NO) 

 

”det är ju den anhöriga egentligen som bestämmer, om det är en person som är så 

vårdkrävande att man måste ha omsorg dygnet runt, då är det så att man får komma till oss 

när den anhörige inte orkar”(FC). 

 

”det finns ingen gräns för vad man kan få” /…/ ”de flesta anhöriga vill ju inte att det ska 

förändras heller” ”när det inte är tryggt /…/ att risken finns att det händer någonting om man 

har en demenssjukdom”(BH).  

 

”ärligt talat så vet jag inte riktigt var gränsen går /…/ jag tror inte att det finns någon tydlig 

gräns”(VC).  

”Konflikt kan uppstå mellan anhörig och brukare om gränsen för kvarboende”(NO).  

 

”det är anhöriga som på något sätt driver på och tycker att det är som en avlastning för dom 

om dom vet att mamma eller pappa är på ett boende ha dialog med anhöriga /…/ 

professioners sak att prata och stötta dom då så att dom blir trygg”(BC). 

 

Den enskilde ansöker hos kommunen om de insatser som han/hon behöver och då kan det 

uppstå dilemman genom att det är den enskilde som ansöker, inte den anhöriga makan/maken 

eller barnen.  
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”vi har ingenstans där det står att barn har ansvar för sina föräldrar så där kan man 

bestämma sig för att det får samhället ta hand om”(FC).  

 

”kan bli konflikter där barna står på sig mot biståndshandläggaren”(VC).  

 

När behovet av insatser från kommunen förenas med kostnader för dubbelboende, exempelvis 

vid växelvård eller korttidsplats, då det kan uppstå en konflikt där anhöriga anser att de inte 

har råd att betala för två boenden.  

 

”kostnadsfråga /…/ man har inte råd att ha två boenden”(VC).  

 

7.2.4 Sammanfattning  

 
Kvarboendeprincipen uppfattas gälla om du inte har behov av omsorg dygnet runt, inte är en 

fara för ditt eget liv eller inte kan tillgodose dina intressen. En grunduppfattning är att 

brukaren ska få bo kvar i sitt eget boende så länge den orkar, vill och kan och denne kan 

känna sig trygg i sin hemmiljö.  Konflikt kan uppstå mellan anhörig och brukare om gränsen 

för kvarboende.  

 

7.3 Enköpings kommuns politiska styrning och synen på 
kvarboendeprincipen 

 

7.3.1 Kvarboendeprincipen 

 

Kvarboendeprincipen som en politisk fråga handlar om ideologi, resurser och ekonomi, 

självbestämmande, omsorg om kommunens invånare, valmöjlighet och tillgänglighet. Detta 

handlar om vårt välfärdssamhälle och det är kommunerna som har ansvar för att utveckla 

verksamheten så att morgondagens äldre kan få en trygg och bra ålderdom.  

 

Intervjupersonerna menade alla att kvarboendeprincipen är en viktig politisk fråga i 

Enköpings kommun: 

 

”viktig för Enköpings kommun av olika anledningar dels att den enskilda har rätten att själv 

bestämma var man vill bo, men den är också viktig därför att man i förhållande till att man 

har den här principen också måste vara beredd att ta till sig de människor som inte vill nyttja 

den som inte kan och vill bo kvar hemma, men framförallt måste man ha någonstans där man 

tar hand om dem antingen seniorboende eller i omvårdnadsboende eller så att man ser till att 

de får flytta närmare stan någonstans”(NO). 

 

”en ideologisk fråga, om vad våra politiker vill, det är en ekonomisk fråga, så att visst är det 

en mycket viktig fråga för våra politiker”(FC) 

 

”det ska vara en rättighet för kommuninvånarna att få välja själva var man vill bo. Att man 

ska kunna få hjälp då och se även att det att kommunen ska se till att det finns service så att 

det underlättar det är ju inte säkert att man behöver ha hjälp som är, att man ansöker om 
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hjälp beroende på ett funktionshinder utan det kan ju vara för att man är äldre och vill bo 

hemma att det finns service som är tillgängliga”(BH).  

 

”en ganska viktig principfråga det här att möjligheten finns att få bo kvar hemma”(VC).   

 

”en viktig politisk fråga för det handlar om resurserna”(BC) 

 

7.3.2 Kvarboendeprincipen i kommunens framtida utveckling 

 

Framtiden i Enköpings kommun enligt intervjupersonerna innefattar utveckling, 

ombyggnation med anpassning för äldre exempelvis hiss i alla våningshus och att 

tillgängligheten till service förbättras. Om det i framtiden kommer en medicin för 

demenssjukdom och Alzheimer sjukdom kan äldreboenden läggas ned och man kan istället 

satsa på nybyggnation av många seniorbostäder som inbjuder till gemenskap och samvaro på 

egna villkor. I framtiden kanske det kommer en ökning av att köpa de tjänster man har behov 

av och att man hjälper varandra på ett annat sätt än idag.  

 

”felet med många boenden i Enköping för att man ska ha kvarboendeprincipen, det är ju att 

när man bor centralt i ett hus som består av 3 våningar så måste man ha hiss förr eller senare 

och det har inte de här husen /…/ jag ser ju framför mig att utvecklingen måste vara att man 

bygger om och ser till att dom äldre som ju blir fler måste ha de här faciliteterna för att 

kunna bo kvar hemma annars så får vi ju ta hand om allihop /…/ ett mellansteg alltså ifrån att 

man sitter ute på landet eller i stan, i villor eller i tre-fyra rumslägenheter till när man blir 

ensam eller om man blir 2 stycken att man kan gå ner till 2 rumslägenheter eller ettor i ett 

seniorboende där man kan umgås med grannarna på ett helt annat sätt och med andra 

människor som är i samma situation som en själv”(NO).  

 

”om 30 år så kan det hända att man kommer att kräva mera av oss som blir gamla, man 

kanske har en lag som säger att barn har skyldighet att ta hand om sina föräldrar/…/ kan 

vaccinera mot Alzheimer och demens, kommer man att göra det då kommer man att få mindre 

människor som vill bo på boende. Ja, för hittar vi medicin mot demens /…/ då kommer vi att 

kunna lägga ner boenden /…/ att man kommer att bygga väldigt mycket seniorboenden, 

anledningen till att man inte gör det just nu är att man inte får statsbidrag för det”(FC).  

 

”många kommer att välja olika alternativ, måste betala för det privat eller att man hjälper 

varandra på ett annat sätt än man gör idag. Att man förändrar byggnationen så att det blir 

lättare att komma till olika serviceinrättningar och att det finns kollektiva boenden man kan 

bo i för dem som vill”(BH). 

 

”att ju fler generationer som kommer nu ju mer kommer frågan att diskuteras för att om vi 

tittar på 40-taliserna, 50-taliserna 60-talisterna osv. så tror jag att vi har levt på lite andra 

villkor och jag tror att våra, vi har levt med den normen att vi har mycket val och vi vill välja 

och göra våra egna val om hur vi vill ha det och så. Så jag tror nog att det kommer att se 

annorlunda ut”/…/ ”välja att köpa sina tjänster och man kommer att göra det på ett annat 

sätt och man kommer att ställa andra krav på vad man kommer att behöva hjälp med/…/ 

någon form utav seniorboenden /…/ valmöjligheterna att vill jag inte ha generationsboende 

så ska jag ändå kunna få bo ihop med dom människorna som jag tycker det är trevligt att 

umgås med”(VC).  
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”inte behöver in på en institution, kommer det tillbaka då är det pga. resursbrist för då har vi 

inte råd och ha det som vi har det, varken att vi får in skatteintäkter och sen att det finns 

människor som kan jobba”(BC). 

 

7.3.3 Sammanfattning 

 
Kvarboende är både en ideologisk fråga och en resursfråga. Det ska vara en rättighet för 

kommuninvånarna att själva välja sitt boende. Enköpings kommuns företrädare spekulerar i 

tänkbara framtidsscenarier där byggnormer, privata alternativ och demensvaccin skulle kunna 

förbättra möjligheterna till kvarboende och kommunen kan se olika lösningar för att 

tillgodose brukarens behov. 

 

7.4 Skillnader i syn på kvarboendeprincipen beroende på befattning 
hos företrädare på Enköpings kommun  

 

7.4.1 Organisationsperspektiv  

 

7.4.1.1 Allmänt 

 

En fördel med organisationen i Enköpings kommun beskriver två av intervjupersonerna 

genom att berätta att de har en annorlunda organisation där, genom att vissa sjuksköterskor 

inom äldreomsorgen även är knutna till ett verksamhetsområde och arbetar som enhetschefer 

med ansvar för personal och budget.  

 

”unik organisation med arbetslagsledare som är sjuksköterskor”(NO). 

  

”fantastisk organisation /…/ det är samma person som har hela dig /…/ oavsett om behöver 

ha HSL insats eller /…/ Sol insats /…/ samma person som har ansvar/…/ arbetsleder 

vårdpersonalen och säger vad man ska göra /…/ organisationen underlättar kvarboende 

därför att du har en person som tar helhetsansvar för dig”(FC).  

 

Samtidigt finns nackdelar med denna organisationstyp.  

 

”sjuksköterskor ser till det sjuka och vi vill att man ser till det friska”(NO).  

 

”nackdelarna /…/ blir för mycket sjukvård och för lite socialtjänst och omsorg /…/ blir vård 

mer än omsorg”(FC).  

 

Att kvarboendeprincipen ska råda inom hela Vård- och serviceförvaltningens organisation i 

Enköpings kommun kommer fram i intervjuerna. 

 

”vara kvarboendeprincipen trogen /…/ genomsyrar hela förvaltningen /…/ behöver man ha 

hjälp så ska man få det”(BC).  
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” behålla det beståndet av äldreboenden som vi har idag”/…/ ”den strukturen vi har idag 

med fyra verksamhetsområden och våra olika äldreboenden knutna till dom områdena 

runtomkring är bäst, att dela upp den i mindre enheter /…/ inte löna sig vare sig för brukarna 

eller organisationen”(VC).  

 

7.4.1.2 Förhållningssätt hos olika befattningshavare 

 

Det visar sig att intervjupersonerna har ett mycket positivt förhållningssätt till 

kvarboendeprincipen. Det råder enighet om att den är viktig och bör vara gällande så långt det 

är möjligt. Den enskildes val och trygghet är genomgående gemensamma värdeord. Trots att 

Förvaltningschefen (FC) och biståndschefen (BC) uttrycker viss tvekan vad gäller begreppet 

kvarboendeprincipens innebörd kan man här se en tydlig samstämmighet i att 

kvarboendeprincipen gäller rätten att bo kvar hemma. Det verkar också som att 

intervjupersonerna färgas av sin plats i organisationens hierarki då de förhåller sig till 

begreppet kvarboendeprincipen. Biståndshandläggaren (BH) lägger även in i sitt 

förhållningssätt att ”brukarna” ska få sitt behov av hjälp tillgodosett efterhand. 

Verksamhetschefen (VC) menar att det även ska vara tryggt och lugnt för ”brukaren”, medan 

BC lägger till att ”brukaren” bör få göra ett eget val. 

 

”Det är viktigt att man så länge som man överhuvudtaget kan och själv vill får möjligheten 

att vara kvar i den invanda miljön”(NO).  

 

”För mig innebär det ju att man kan bo kvar i sitt eget hem så länge som man själv önskar 

och få den hjälp som man har behov av efter hand”(BH). 

 

”Kvarboendeprincipen bör gälla så långt det nu kan vara möjligt /…/ att den individen som 

bor där känner att det är tryggt och lugnt”(VC). 

 

”Valmöjlighet att man ska kunna få bo hemma och jag tycker att man ska sträva efter att den 

möjligheten ska kunna få finnas, att jag som enskild ska kunna få göra mitt eget val”(BC).  

 

Två av de intervjuade påpekar dock att begreppet kvarboendeprincipen inte är definierat och 

att dess innebörd därmed inte blir helt tydligt.  

 

”Ingen känner till vad kvarboendeprincipen egentligen står för. /…/ vi arbetar i kommunen 

efter en hypotes och den hypotesen innebär att alla människor vill bo kvar i sitt hem så länge 

som möjligt om man kan göra det under trygga förhållanden och man känner sig trygg om 

man får den vård och omsorg man behöver”(FC).  

 

”Det är alltid svårt med en definition tycker jag om vad ett ord står för”(BC). 

 

7.4.1.3 Kommunal hierarki 

 

Intervjupersonernas arbete påverkas av begreppet kvarboendeprincipen direkt och/eller 

indirekt. Detta är gemensamt för alla. I hur hög grad intervjupersonens arbete påverkas beror 

dock på vilken befattning de har i organisationen. Ju högre upp i hierarkin, desto vidare 

perspektiv till begreppet kvarboendeprincipen och ju lägre ner i hierarkin desto starkare 

anknytning till själva begreppet kvarboendeprincipen. Högre upp är till exempel ekonomi och 
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långsiktig planering några exempel på anknytningar till begreppet kvarboendeprincipen och 

lägre ner i hierarkin handlar det bland annat om mötet med brukarna.  

 

Nämndens ordförande påverkas av begreppet kvarboendeprincipen genom att övergripande 

planering, ekonomi och utveckling ingår i arbetet samt genom att försöka hitta en lämplig 

strategi för att hantera framtida verksamhet inom Vård- och serviceförvaltningen i Enköpings 

kommun.  

 

”Följer utvecklingen att man har en tillväxt på dom som är äldre än 65 år på 4500 till 2015” 

”kostnadsdrivande är 65 upp till 80 där du har demens, som tyvärr kommer mycket tidigare” 

”kontrollerar med våra egna, hur sjuka är dom som är ute”,  

”hur många i hemtjänst ställer krav på att komma till omvårdnadsboende, hur många ska ha 

avlastningsplats, växelvård, korttidsplats?” (NO).  

 

VC påverkas också av begreppet kvarboendeprincipen genom sin arbetsledarfunktion när 

diskussioner med enhetschefer och personal uppstår om att det blir mycket restid för liten 

insats, alltså ekonomi som styr verksamheten. Det handlar inte om att neka stöd, utan att 

erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen:  

 

”/…/ sen kan det ju vara, man måste ju kunna hitta olika lösningar på det hela då och försöka 

få det och fungera och sen är det ju så också till viss del så finns ju ekonomin med där att det 

inte ska vara för kostsamt, men jag vet inte med mig att jag har nekat något ärende beroende 

på att det kostar för mycket så att vi inte kan ta det, utan vi försöker alltid lösa det men vi vill 

hitta bra lösningar på det”(VC).  

 

Biståndschefen (BC) påverkas av begreppet kvarboendeprincipen genom att en del av arbetet 

är att leda personal och bemöta de människor som kommer med behov av kommunens 

omsorg:  

 

”Ja, i och med att människor kommer hit /…/ att handläggarna kommer i dom här 

situationerna som dom gör, att den enskilde vill bo hemma, det finns en anhörig som inte 

tycker att den ska bo hemma /…/ en verkställighet som kanske tycker att, nä, men det här drar 

alldeles för mycket resurser, vi har ingen personal”(BC). 

 

Likväl påverkas arbetet för BC av samverkan och själva organisationen inom Vård- och 

serviceförvaltningen och framtagna lokala riktlinjer som stöder kvarboende samt de lagar som 

styr handläggningsprocessen: 

 

” /…/ ofta diskussioner /…/ på ledningsgruppen, varför har vi gjort så där, ska man verkligen 

få så där mycket, vi har det här och det här utifrån riktlinjerna, det är riktlinjerna men tittar 

vi på lagen så är riktlinjerna ingen lag och vi skall tillgodose behov”(BC). 

 

Biståndshandläggaren (BH) påverkas av begreppet kvarboendeprincipen genom att behöva 

vara mer kreativ i sättet att handlägga ärenden för att hitta lösningar som fungerar för 

”brukaren” som är i behov av kommunens insatser och stöd:  

 

”Vara mer kreativ i mitt sätt att handlägga /…/  måste ju hitta lösningar för att få det och 

fungera”(BH).  
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7.4.2 Valmöjligheter och information 

 
Intervjupersonerna är alla överens om att ur ett kvarboendeperspektiv är vård- och 

serviceförvaltningen i Enköpings kommun bra på att informera om möjligheterna som finns, 

ta hand om brukarna, låta människor få välja att bo hemma. Det är också viktigt att den 

enskilde får de insatser som denne behöver, att det inte finns några begränsningar, det är 

väldigt få överklaganden till länsrätten och äldreomsorgen blir framtagen som ett gott 

exempel av länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

”Bra på att ta hand om brukare /…/  bra på att informera om vilka möjligheter som finns” 

/…/ ”väldigt få oerhört få överklaganden till länsrätten /…/ på våra beslut det är oerhört lite 

negativ kritik överhuvudtaget”(NO).  

 

”bra så till vida att man har den principen (menar kvarboendeprincipen) och att man inte har 

några begränsningar, utan man kan bistå med insatser dom behöver”(BH).  

 

”vi är bra på att kunna ordna det för att folk ska kunna bo kvar hemma så länge som 

möjligt”(VC).  

 

”bra på att låta människor få välja att kunna bo kvar hemma och man är bra på att lösa med 

insatserna runt omkring dom, den enskilde så att man får det man på något sätt behöver 

ha”(BC).  

 

7.4.3 Resurser och kostnader 

 
Intervjupersonernas svar visar även att det finns dilemman med hur mycket resurser en person 

får kosta, å ena sidan finns resurser men å andra sidan diskuteras det om hur mycket en person 

får kosta. Politikerna i Enköpings kommun har inte tagit något beslut om att lägga ett tak på 

resurserna, utan värnar om att kvarboendeprincipen ska gälla så långt det är möjligt. 

 

Enköpings kommun har resurser för att kvarboendeprincipen ska fungera. 

 

”tilldelar resurser inom de olika områdena allteftersom den biståndsbedömda tid man har i 

hemtjänsten”(NO). 

 

”Ja, resurser finns”(FC). 

 

”när insatserna börjar bli så kostsamma så att det kostar mer än vad det skulle kosta om 

vederbörande bor på ett särskilt boende då kan jag tycka att det bör ifrågasättas vad som 

egentligen är relevant”(VC).  

 

”lägga ett tak, hur mycket resurser får en person kosta /…/ men våra politiker har inte tagit 

något beslut”, ”pengarna automatiskt in /…/ i sin yttersta kant om någon av barna inte kan 

och du inte kan vara ensam /…/ hur ska skattepengarna fördelas”(BC).  

 

Nämndens ordförande menar att begreppet kvarboendeprincipen egentligen leder till ”ett 

svårare planeringsproblem” (NO) eftersom befolkningen blir både fler och äldre, och att det 

ibland vore ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunens ekonomi att gamla människor på 

landet istället bodde centralt.  
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”Innebär egentligen ett svårare planeringsproblem  /…/ vi vet att befolkningen ökar i ålder så 

det blir längre livslängder och vi blir flera som blir äldre”/…/ ”som ansvarig för ekonomin 

så finns det någonstans en brytpunkt där det egentligen skulle vara billigare om man talar om 

för en människa som bor ensam långt ut på landet att för kommunens skull borde du flytta in 

centralt /…/ men jag tycker ändå att det är viktigt att det är frivilligheten i det här som är 

viktigt och då får man ta dom nackdelarna men det är svårt att beräkna hur principen slår 

igenom om vi har rätt i tanken att man vill, verkligen vill bo kvar hemma”(NO).  

 

Förvaltningschefen (FC) tar upp att det inte finns begränsningar för kvarboende, men påpekar 

att det är svårt organisatoriskt med en vidsträckt kommun vilket medför risk för ökade 

kostnader. Speciellt restiden blir kostsam:  

 

”Det gör ju att det inte finns några begränsningar, oavsett var du bor i kommunen här, vi har 

ganska vidsträckt kommun, man kan bo 3-4 mil utanför tätorten, så erbjuder vi i alla fall 

hemvård som vi då säger hemtjänst och hemsjukvård så mycket du behöver, finns inga 

begränsningar utan vi kan alltså åka 6-7 gånger till en person som bor långt ute i ödemarken, 

så åker vi i alla fall och det blir väldigt mycket restid och det kostar mycket pengar för få 

personer som bor där men det är alltså kommunens mål att man ska få bo hemma och då får 

kvarboendeprincipen den här innebörden”(FC).  

 

7.4.4 Sammanfattning 

 
Ju längre ned i organisationens hierarki desto mer fokuseras på mötet med brukarna och deras 

behov av omsorg medan högre upp i hierarkin finns ett bredare perspektiv till 

kvarboendeprincipen som även innefattar ekonomi och långsiktig planering för att möta deras 

behov. Det är vidare unikt för Enköpings kommun att ha enhetschefer som även är 

sjuksköterskor för det ger både ett vård- och ekonomiskt perspektiv på verksamheten. 

  

7.5 Sammanfattande slutsats 

 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att Enköpings kommuns företrädare uppfattar 

kvarboendeprincipen som en rättighet för kommuninvånarna att själva bestämma över sitt 

boende och ska kunna känna sig trygg i sin hemmiljö. Detta under förutsättning att individen 

inte har behov av omsorg dygnet runt, inte är en fara för sitt eget liv eller inte kan tillgose sina 

intressen. Företrädares syn på kvarboendeprincipen skiljer sig beroende på var i 

organisationens hierarki denne befinner sig. Längst ner i hierarkin finns ett snävare perspektiv 

som konkret hanterar mötet med brukaren och dess behov av omsorg. Ju högre upp i hierarkin 

kommer sedan ett bredare synsätt på kvarboendeprincipen som innefattar ekonomiska frågor, 

långsiktig planering och utveckling. 
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8. Analys 
 

8.1 Enköpings kommuns tillvaratagande av brukare och anhörigas 
intresse för möjlighet till kvarboende 

 

8.1.1 Tillvaratagande av brukarens intressen 

 
Flera av intervjupersonerna menar att det finns valmöjlighet inom kommunens ram för 

äldreomsorgen var det gäller att bo kvar hemma eller andra typer av boendeformer. 

Nämndens ordförande tar upp frivillighet som en fördel och menar att det aldrig går att tvinga 

eller be någon att flytta. Denne anser även att det är en rättighet att få bo kvar hemma, detta 

gör även verksamhetschefen och biståndshandläggaren som säger att det är en rättighet att få 

ha tillgång till sitt hem. Även Sandman tar upp det här problemet genom att påpeka att vid en 

punkt i livet när behovet av vård och omsorg blir stort, till exempel vid en demenssjukdom, 

blir man beroende av att någon annan tar besluten åt en. Någon annan kan ofta vara 

människor som du inte själv har valt att bli beroende av till exempel vårdpersonal. 

 

Förvaltningschefen, verksamhetschefen och biståndschefen talar om att valmöjligheten 

begränsas av att Enköpings kommun i första hand erbjuder hemvård. Trots att brukaren skulle 

vilja flytta till ett särskilt boende, så finns inte den möjligheten så länge det inte finns ett 

behov av omsorg dygnet runt och då finns ju inte valmöjligheten längre. Omsorg ska ske 

utifrån den enskildes förutsättningar menar Eliasson-Lappalainen & Szebehely, något som 

rimligen kan begränsas genom faktiskt vårdbehov som kommunen är skyldig att tillgodose. 

Frågan var gränsen går för att man ska kunna bo kvar hemma blir intressant eftersom de flesta 

av intervjupersonerna samstämmigt svarar att det inte finns någon gräns av resurser, men vid 

till exempel demenssjukdom förändras möjligheterna till kvarboende. Finns en 

demenssjukdom behövs det dygnetruntomsorg och det kan kommunen inte ge i hemmet utan 

då måste man flytta till ett särskilt boende.  

 

Valmöjlighet anser Verksamhetschefen och biståndshandläggaren är en fördel med 

kvarboendeprincipen utan att vidareutveckla det medan Förvaltningschefen talar om att själv 

få bestämma. Detta stämmer överens med Sandmans resonemang om att människor själva ska 

få fatta beslut som rör det egna livet utifrån de önskningar som finns om hur livet ska levas. 

Verksamhetschefen nämner även trygghet som en orsak till att flytta, vilket inte stämmer 

överens med vad de övriga intervjupersonerna påpekar eftersom det framgår av deras citat att 

”brukaren” måste ha omsorgsbehov dygnet runt för att få flytta in på kommunens 

omvårdnadsboende. Påpekas kan att i Enköpings kommuns riktlinjer för biståndsbedömning 

bör beslutet om bistånd i form av vårdboende motsvara den enskildes önskemål om visst 

särskilt boende i möjligaste mån. Det torde alltså finnas en möjlighet för brukaren att själv få 

välja vart de vill flytta men enbart när den enskildes behov är så omfattande att den inte längre 

kan tillgodoses under trygga och säkra former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. Att 

Verksamhetschefen väger in trygghet som en orsak till att flytta tycks därför vara något som 

är en bidragande faktor i bedömningen men kan inte ensamt utgöra skäl för plats på boende.  

  

Det kan här uppstå en konflikt när ”brukaren” och kommunen inte är överens om vad som är 

trygga och säkra former för brukarens boende. Bauman diskuterar att brukaren kan känna ett 

behov av särskilt boende innan vårdgivaren, i det här fallet Enköpings kommun, anser att det 
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är befogat. I de lokala riktlinjerna talas det bara om att de äldre ska bo kvar men ett annat 

problem kan ju vara att man vill flytta men inte har behov av dygnetruntomsorg, vilket är ett 

kriterium för att platsa i kommunens äldreboende. Enligt resultatet menar intervjupersonerna 

först att det är en rättighet att få bo kvar hemma, att det ska vara frivilligt och att man ska få 

valmöjlighet och bestämma själv. Detta är inte fallet då brukaren inte får vara för frisk för att 

beviljas annat boende i kommunen. Vill man flytta utan att behovet av dygnetruntomsorg 

finns, då ligger ansvaret inte på kommunen utan den äldre måste själv lösa det. Detta är inte 

alltid så lätt, eftersom anpassade bostäder för äldre är en bristvara. För att flytta måste det 

finnas ekonomiska resurser tillgängliga samtidigt som det måste finnas en lämplig bostad att 

flytta till. Däremot är bostadsanpassning ett kommunalt ansvar, om den äldre redan har en 

lägenhet eller ett hus som måste anpassas efter nya behov. Boverket påpekar att ”En mycket 

viktig fråga framöver blir hur befintliga bostäder och boendemiljöer ska kunna anpassas för 

att möta nya krav och behov hos de boende” och vidare att staten bör stå för en del av 

kostanden för att rörelsehindrade personer ska få en ökad tillgänglighet. 

 

Det verkar finnas en brytpunkt när det blir för kostsamt för kommunen att låta de äldre bo 

kvar hemma med hemtjänst istället för att få plats på ett särskilt boende. I resultatet påpekas 

det att Enköping är en vidsträckt kommun med stor landsbygd vilket medför att det ibland 

skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen om omsorgsbehövande äldre bodde 

mer centralt. En stor resursslukare för kommunen är landsbygdens hemtjänst då restidens 

kostnad blir större än kostnaden för insatsen som utförts. Här har politikerna en svår uppgift 

att balansera alla för- och nackdelar samt se till att resurserna räcker till.  

 

8.1.2 Tillvaratagande av anhörigas intressen 

 

Den formella omsorgen, det vill säga den omsorg som kommunen erbjuder genom hemtjänst, 

avlastas genom den informella omsorgen som anhöriga står för. ”Anhöriga svarar för 

huvuddelen av vården och omsorgen om äldre med hjälpbehov. Genom stöd och avlösning 

ska kommunen underlätta för närstående som hjälper sina närmaste. Stöd till närstående är ett 

led i det förebyggande arbetet som kan bidra till att den enskilda kan bo kvar i den egna 

bostaden”. 

 

Det är inte bara ”brukaren” som vill vara med i diskussionen kring huruvida den äldre ska bo 

kvar hemma eller flytta, utan det vill även anhöriga. Detta kan leda till olika problem och 

dilemman, eftersom det nu kan handla om tre parter som ska vara med och bestämma. Den 

gamle vill bo kvar, trots stort vårdbehov, den anhörige föredrar omvårdnadsboende och 

kommunen har sina uppställda regler att gå efter. Flera av intervjupersonen menar att de har 

som mål att ställa upp för de anhöriga så långt som är möjligt för att kvarboendeprincipen ska 

få råda. Ett dilemma eller en konflikt uppstår då brukare och anhöriga har olika syn på 

behovet av stöd och insatser från kommunen, t.ex. då anhöriga inte klarar, orkar eller vill ha 

”brukaren” kvar hemma. 

 

När anhöriga inte orkar ta hand om den äldre längre erbjuder kommunen hjälpinsatser, 

exempelvis korttidsplats och/eller växelvårdsplats, för att de anhöriga ska få avlastning. 

Intervjupersonerna är eniga över att det är de anhöriga som oftast är de som bestämmer 

huruvida en flytt måste till. De påpekar också att gränser ibland går snabbare för den anhörige 

än för brukaren. Konflikten blir när den anhörige står på sig men riktlinjerna och lagen står 

fast vid att det är brukaren som bestämmer och kommunen har det yttersta ansvaret att följa 

dessa riktlinjer och lagen. Intervjupersonerna menar dock att en tänkbar gräns för kvarboendet 
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skulle är om personen drabbats av en demenssjukdom så att han/hon inte kan ta vara på sig 

själv. 

 

Att den äldre vill flytta kan även bero på ensamhet, en brist på anhöriga, vilket kan uppstå 

som ett problem i samband med att den äldres sociala kontaktnät krymper med stigande ålder. 

Det finns flera anledningar till att kontaktnätet krymper, exempelvis sjukdomar samt vänners 

eller make/makas bortgång. Tornstam säger att ”förlusten av betydelsefulla relationer kan 

antas ha en depersonaliserande effekt”. Det kan även vara så att barn och barnbarn bor långt 

ifrån och inte kan ställa upp och hjälpa till, vilket kan leda till otrygghet och som följd en 

sämre livskvalitet. Men i dagens samhälle räcker det inte att känna sig ensam eller otrygg för 

att få flytta till ett äldreboende utan det är det medicinska omvårdnadsbehovet som styr.  

 

Ett dilemma som dyker upp i intervjuerna är när det finns ett gynnande beslut till växelvård 

eller korttidsplats men familjen inte har råd med de merkostnader som detta innebär. De 

anhöriga får då inte möjlighet till den avlastning de har rätt till och i förlängningen tvingas 

brukar till särskilt boende i förtid eftersom den anhörige inte orkar ta hand om sin 

familjemedlem. 

 

8.2 Enköpings kommuns politiska styrning och synen på 
kvarboendeprincipen 

 

8.2.1 I ett nutidsperspektiv 

 

Företrädarna i Enköpings kommun understryker vikten av att själv få fatta beslut om sitt 

boende och välja mellan de alternativ som finns. Det råder ingen tvekan om att företrädarna i 

Enköpings kommun tycker att det ska vara en rättighet att få bo kvar hemma så länge som 

möjligt, men att det kan uppstå olika problem och dilemman, exempelvis sjukdomar, att 

personen är för frisk för att få plats på ett omvårdnadsboende samt att det kan uppstå problem 

med kostnader kontra resurser. Sandman påpekar att ” I vårt samhälle lägger vi stor vikt vid 

möjligheten att själva få välja det liv vi ska leva, inom de ramar som lagstiftning, ekonomi 

och hänsynen till andra människor tillåter. När vi talar om autonomi är det centralt att 

fokusera på självbestämmande, dvs. att själv få fatta beslut som rör ens eget liv utifrån de 

önskningar man har om hur man vill leva sitt liv”.  Sandman menar vidare att den enskilde 

individens åsikt och vilja respekteras såsom dessa skulle ha sett ut om personen varit frisk och 

själv kunna bestämma. Att kunna få bo kvar hemma även när du är äldre och kanske sjuk är 

en av kvarboendeprincipens utgångspunkter. 

 

Kvarboendeprincipen är en viktig politisk fråga därför att den handlar om ideologi, ekonomi 

och välfärdssamhället, vilket alla intervjupersoner påpekade. Nämndens ordförande talar om 

att frivillighet och valmöjlighet ska vara rådande den är den ende företrädaren som talar om 

vikten av att det ska finnas olika typer av boenden. Det behöver planeras för t.ex. 

seniorboenden, omvårdnadsboenden eller boenden närmare stan. Tjänstemännen däremot 

uppehåller sig endast kring kvarboendeprincipen som en rättighet och att resurser måste 

finnas så att de äldre ska kunna bo kvar i hemmet. 
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8.2.2 I ett framtidsperspektiv 

 

Vad gäller framtiden menar företrädarna att behoven av omsorg och vårdinsatser kommer att 

öka i omfattning och volym utifrån den uppskattade demografiska ökningen i livslängd som 

sker i befolkningen enligt statistik och det beräknas medföra ökade kostnader för kommunen.  

 

Intervjupersonerna funderar kring att det i framtiden kanske kommer att finnas andra 

bostadsalternativ att välja på, exempelvis kollektivboenden eller kanske blir det så att 

kommuninnevånare måste köpa de tjänster de blir i behov av i större utsträckning.  

 

Socialnämnden är skyldig att se till att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och dessutom ha en aktiv och meningsfull gemenskap 

med andra människor, detta är en viktig aspekt i planeringen av kommunens framtida 

verksamhet. En av företrädarna talar om att kommunens ekonomi inte kommer att räcka till 

för de tjänster som behöver erbjudas, vilket medför att den enskilde i framtiden blir tvungen 

att betala för olika insatser eller boenden. 

 

Det finns dock svårigheter med planering genom att de äldre blir fler och fler menar 

nämndens ordförande. Problematiken blir hur företrädarna ska kunna besluta för vilka som 

har rätt till olika insatser. De problematiserar kring om dagens kriterier i riktlinjerna är de 

rätta för framtiden. En fråga som Tornstam uppmärksammar och menar att beslut om 

framtiden inte alltid stämmer överens med det som sedan blir det verkliga utfallet. Det är klart 

att det blir kostsamt för kommunen om alla äldre blir i behov av omsorg men så är det inte, 

många äldre klarar sig själva långt upp i åldern eller får stöd och hjälp från anhöriga, 

närstående vänner, barn eller barnbarn. 

 

De intervjupersoner som är högst i hierarkin ser en brist med dagens bostadssituation för de 

äldre som önskar förändra sitt boende till t.ex. ett seniorboende, eftersom kommunen inte har 

sådana att erbjuda i tillräcklig utsträckning. Kommuninnevånarna riskerar att bli kvar på 

ålderdomliga gårdar utan moderna faciliteter och det blir dyra omkostnader för kommunens 

hemtjänst, det blir mer vård än omsorg. Visionen är istället att det skulle byggas fler 

seniorboenden så att ett mellansteg mellan kvarboende i hemmet och omvårdnadsboende 

skulle finnas. I mitten av hierarkin talar intervjupersonen om att de personer som är födda på 

40-60-talen är vana att vara självständiga och kunna göra egna val. Denne menar att de är 

vana att kunna köpa de tjänster som de vill ha och därmed kommer det att ställas andra och 

högre krav på olika typer av tjänster och valmöjligheter i framtiden. Längre ner i hierarkin 

funderar intervjupersonen kring olika alternativ till tjänster och boenden. Denne ser att det 

kommer att finnas ett behov av att man hjälper varandra mer än idag. Att man som 

medmänniska kommer att behöva ta ett större ansvar. Detta stämmer väl överens med 

Winqvists begrepp informell omsorg där vänner och anhöriga står för omsorg och avlastar den 

formella sektorn.  

 

Vad gäller framtiden spekulerar en av företrädarna om att forskningen kommit så långt att en 

medicin mot demenssjukdomar uppfunnits, vilket skulle leda till att hela äldreomsorgen skulle 

komma i ett helt nytt perspektiv. Denne menar att fokus då mer kommer att ligga på det friska 

och inte som idag mer på det sjuka hos brukaren. Andra typer av service och boenden skulle 

då bli en följd av detta.  
 

Att sia om framtiden är alltid svårt och det går inte att uttala sig med säkerhet. Men det går att 

se trender om framtiden via historien. Det kan skönjas trender för att ansvaret åter igen 

kommer att ligga på anhöriga, närstående och grannar.  
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8.3 Skillnader i syn på kvarboendeprincipen beroende på befattning 
hos företrädare på Enköpings kommun 

 

 

8.3.1 Organisatoriskt perspektiv 

 

Analysen av intervjuerna visar sammantaget på att företrädarna för Enköpings kommun är 

mycket positiva till kvarboendeprincipen och att det råder en stor enighet om att 

kvarboendeprincipen är gällande i Enköpings kommun, samt att den genomsyrar hela 

verksamheten.  

 

I Enköpings kommun kommer kvarboendeprincipen till uttryck genom det arbete som Vård- 

och serviceförvaltningen organiserar samt genom dem som arbetar där. Förvaltningen förestår 

den verksamhet som tjänstemän och personal arbetar inom i omvårdnadsboenden och 

hemtjänst. Förvaltningens vision, kommunplanen tillsammans med de lokala riktlinjerna är 

bland annat styrdokument som styr verksamheten utifrån den rådande nationella 

lagstiftningen. Nämndens ordförande och förvaltningschefen pratar om att Enköpings 

kommun har en unik och fantastisk organisation som skiljer sig från andra kommuners genom 

att man här har sjuksköterskor som arbetslagsledare. De menar att detta ger ett 

helhetsperspektiv för organisationen och underlättar kvarboendet för de äldre. Samtidigt ser 

dessa företrädare även en nackdel med denna organisationsform genom att risken finns att 

vård istället för omsorg kommer i fokus. 

 

Intervjupersonerna är alla överens om att man i Enköpings kommun är bra på att informera 

om vilka möjligheter som finns tillbuds för de äldre. De anser att de är bra på att ta hand om 

brukare och att det i princip inte finns någon ekonomisk begränsning gällande de insatser som 

behövs för att de äldre ska kunna bo kvar hemma. Tjänstemännen ser dock ett begynnande 

ekonomiskt problem och ifrågasätter om det behöver finnas ett tak för kostnader, men anser 

inte att politikerna har tagit något sådant beslut. Nämndens ordförande pratar däremot om att 

det finns ett planeringsproblem för Enköpings kommun då kommunen är en landsortskommun 

och befolkningen bor vida omkring. Denne antyder att det vore mer fördelaktigt för ekonomin 

om alla gamla bodde mer i centralorten. Även förvaltningschefen påtalar att det blir kostsamt 

eftersom mycket restid går åt för hemtjänst och hemsjukvård.  

 

Förvaltningschefen beskriver vikten av att organisatoriskt göra rätt saker vilket visar att även 

dennes befattning i kommunen är övergripande där det ingår planering, ekonomi och 

utvecklingsarbete som skall ge en organisation inom Vård- och serviceförvaltningen som 

fungerar över tid, planerar för framtiden och gör rätt saker. Till skillnad från Nämndens 

ordförande beskriver Förvaltningschefen det ekonomiska konsekvenserna i ett litet snävare 

perspektiv då Förvaltningschefen konkret talar om den dyra restiden. Till skillnad från 

Boverkets och Socialstyrelsens rapport, som beskriver kommunernas försök att spara pengar 

genom att låta äldre bo kvar hemma, finns alltså en antydan i Enköpings kommun om att det 

geografiska området faktiskt kan göra det dyrare att låta äldre bo kvar hemma.  

 

Förvaltningschefen befinner sig näst högst upp i Vård- och serviceförvaltningens hierarki, 

vilket innebär att Förvaltningschefen måste förhålla sig till och rätta sig efter det som 

politikerna bestämmer och föra det vidare i förvaltningen. Kommunerna har det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 
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Kvarboendeprincipen främjas av att kommunen skall tillhandahålla god och säker vård samt 

att kommunen kan erbjuda hemsjukvård vid behov. Därmed ges möjlighet att få vård i 

hemmet så att den äldre inte tvingas att flytta på grund av behov av sjukvårdsinsatser.  

Dilemmat här blir när kommunens ekonomi inte räcker till det som lagarna och riktlinjerna 

förespråkar. 

 

8.3.2 Hierarkiskt perspektiv 

 

Företrädarna har överlag en positiv inställning till kvarboendeprincipen och att den bör vara 

gällande så långt det är möjligt. De anser dock att begreppet inte är tydligt definierat och 

innebörden kan bli svår att tolka. Att begreppet kvarboendeprincipen är otydligt stämmer inte 

överens med de riktlinjer som gäller för biståndshandläggning i Enköpings kommun där ”De 

ska kunna bo kvar i den egna bostaden så länge de själva vill och kan”. Däremot finns det 

ingen entydig definition som är allenarådande i hela riket, utan det finns flera likartade 

definitioner som alla går ut på samma sak det vill säga att personen ska få bo kvar hemma, 

exempelvis ges möjligheten att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge som den 

själv önskar och att hjälp ska kunna erbjudas i hemmet. 

 

Kvarboendeprincipen innebär att kunna bo kvar i en särskild boendeform inom sin kommun 

eller i sin ordinarie bostad oavsett omfattningen av hälso- och sjukvårdsbehov samt även 

under livets slutskede och att få dö där. Gemensamt för dessa definitioner är att de alla trycker 

på att brukaren ska bo kvar hemma. Definitionerna skiljer sig dock åt vad gäller anledningen 

till detta. Det är tydligt att det å ena sidan handlar om det fria valet, att man ska få välja att bo 

kvar hemma så länge man själv önskar. Å andra sidan handlar det om att hjälp och vård i 

möjligaste mån ska erbjudas i det egna hemmet. 

 

Begreppet kvarboendeprincipen i respektive yrkesutövning skiljer sig beroende av var i den 

hierarkiska nivån intervjupersonen befinner sig. Det är helt klart att samtliga av de intervjuade 

dagligen kommer i kontakt med begreppet kvarboendeprincipen men det bör dock tryckas på 

att alla intervjupersonerna menar att det centrala är hur verksamheten kan erbjuda bästa 

möjliga stöd i form av vård, omsorg och information till ”brukaren” och anhöriga och att 

”brukarens” vilja står i centrum.  

 

Verksamhetschefen och biståndschefen berörs något närmare av begreppet 

kvarboendeprincipen i sin konkreta yrkesutövning än nämndens ordförande och 

förvaltningschefen genom att verksamhetschefen först talar om möjligheten att få bo kvar 

hemma och vikten av att finna lösningar för att få det att fungera innan ekonomin tas upp. 

Biståndschefen tar först upp mötet med de människor som kommer dit och ansöker och de 

problem som kan uppstå i samband med det, därefter kommer ekonomin in genom att 

verkställigheten ibland menar att resurserna brister och inte är tillräckliga. Verksamhetschefen 

och Biståndschefen befinner sig på tredjeplats i hierarkin vilket innebär att deras positioner 

ligger på mellannivå och därför har de press både uppifrån genom politiska beslut och 

nerifrån genom personal, anhöriga och ”brukare”. 

  

Biståndshandläggarna är nära begreppet kvarboendeprincipen varje dag då 

Biståndshandläggaren möter de som är i behov av bistånd enligt gällande lagstiftning och 

lokala riktlinjer. Biståndsbedömning i Enköpings kommun innebär att biståndshandläggaren 

ska i sin bedömning se till att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt kan ges möjligheten att nyttja sin rätt till bistånd.  
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8.4 Sammanfattande slutsats 

 
Intervjuresultatet visar att Vård- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun har en 

genomarbetad och gemensam målbild om vad som kan erbjudas och hur det skall genomföras. 

Synen på kvarboendeprincipen skiljer sig mellan de olika hierarkiska nivåerna i Enköpings 

kommun, ju högre upp företrädaren befinner sig i hierarkin desto vidare perspektiv hade den 

till begreppet kvarboendeprincipen och ju längre ner i hierarkin desto starkare blir 

anknytningen till begreppet. Detta är inte så konstigt eftersom de har olika befattningar i 

hierarkin och genom att de i sin yrkesutövning ansvarar för olika saker. Högt upp i hierarkin 

ligger ansvaret på övergripande planering, ekonomi och utveckling och på mellannivå ligger 

ansvaret för budget, olika typer av personalhantering och drift av verksamheten och längst ner 

ligger mötet med ”brukare” och anhöriga som har olika behov som skall tillgodoses.  

 

Nämndens ordförande befinner sig högst upp i Vård- och serviceförvaltningens hierarki och 

har ett vidare perspektiv till organisationen i stort och därmed också till begreppet 

kvarboendeprincipen. Enköpings kommun utarbetade en vision om att ”alla äldre ska leva i en 

bra miljö, känna trygghet och ha ett meningsfullt liv” samt att de ska kunna bo kvar i den egna 

bostaden så länge de själva vill och kan, styr arbetet. I Nämndeordförandens uttalanden kan 

man konstatera att Nämndeordföranden värnar om valfriheten och frivilligheten, men att det 

också finns nackdelar i form av planeringsproblem och ökade kostnader. 

 

Kvarboendeprincipen har både fördelar och nackdelar och den påverkar alla företrädares 

yrkesroller i olika grad visar min tolkning av resultatet. Det finns inte en entydig definition av 

begreppet omsorg liksom för begreppet kvarboendeprincipen. Innebörden av omsorgen beror 

på den som ger och den som mottager omsorg samt vad, när, hur och varför omsorg utförs och 

på vilket sätt omsorgen utförs. Ordet omsorg kan bland annat betyda sörja för, det vill säga ta 

hand om och hjälpa, men även sörja med det vill säga känna med och för. Hemmet 

symboliserar en djupare dimension än en bostad. En bostad kan vara tillfällig såsom ett hotell. 

Ett hem är ett mer permanent ställe där du förvarar dina personliga ägodelar och annat som 

symboliserar ditt liv och ditt jag. En risk som Bergh påpekar är att när hemtjänst och/eller 

hemvård ”flyttar in” i en gammal människas hem så upphör hemmet att vara bara ett hem, 

hemmet blir delvis en institution 
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9. Avslutande diskussion 
 

Att begreppet kvarboendeprincipen är komplext har jag lärt mig under denna resas gång. 

Innan min undersökning funderade jag mycket på varför det inte finns en entydig definition 

av begreppet kvarboendeprincipen och varför ordet ändå används vitt och brett av tjänstemän 

och politiker. Definitionen av begreppet kvarboendeprincipen blir beroende av olika 

innebörder och i vilket sammanhang själva ordet dyker upp. Detta medför att själva ordet 

kvarboendeprincipen ger utrymme för subjektiva tolkningar och inte är enhetligt. Innan jag 

började mina efterforskningar hade begreppet kvarboendeprincipen för mig enbart en positiv 

klang. Det handlade bara om möjligheter och frihet att välja.  

 

Jag menar att begreppet kvarboendeprincipen är mer komplicerat och att det inte bara handlar 

om valfrihet utan även om en begränsad frihet som blir restriktiv beroende av resurser, 

ekonomiska såväl som sociala. Jag menar att det beror på å ena sidan omsorgsbehovets storlek 

och å andra sidan kommunens möjlighet att tillgodose det behov som uppstått. Vid första 

anblicken är kvarboendeprincipen mycket positiv med kommuninnevånaren i centrum och 

kommunen skall göra allt för att denne skall få bo kvar hemma. Vad som inte tas hänsyn till är 

om kommuninnevånaren inte vill bo kvar hemma av olika anledningar t.ex. ensamhet, 

otrygghet eller omodernt boende utan el, vatten och avlopp. För att få tillgång till särskilt 

boende inom Enköpings kommun behöver man vara i behov av omsorg dygnet runt.  

Kvarboendeprincipen förutsätter en fungerande omsorg, formell såväl som informell. Den ena 

omsorgen utesluter inte den andra, men det borde vara individens behov som styr. Kan man 

bo kvar hemma så är det gott och väl, men om omständigheter gjort att kommuninnevånaren 

har behov av att få bo i en mer anpassad miljö utifrån sina behov, men är inte sjuk på annat 

vis så finns ingen möjligheten inom den kommunala servicen. Det måste personen själv se till 

vilket är svårt då t.ex. serviceboende inte finns i tillräcklig utsträckning. 

 

Vid genomgången av resultatet i intervjustudien märker jag att företrädarna högre upp i 

hierarkin har ett vidare synsätt mer av visionär karaktär gällande kvarboendeprincipen Här 

märks inga begränsningar och restriktioner gällande lagar, riktlinjer eller resurser. Längre ned 

i hierarkin hamnar fokus mer på verkliga ekonomiska situationer t.ex. att Enköpings kommun 

är en landsortskommun som är vidsträckt och att det där för går åt mycket resurser för att 

upprätthålla kvarboendeprincipens intentioner. Jag menar att tjänstemän och politiker behöver 

föra upp denna fråga och diskutera hur de i framtiden skall få kommunens resurser att räcka 

till då den demografiska utvecklingen antyder att befolkningen blir fler och äldre.  

 

Kanske är det så att det i framtiden visar sig vara så att man i tid måste vara noga med och 

planera ålderdomen gällande önskemål kring omhändertagande och boende. Jag tror att familj 

och närstående kommer att ha en viktig del i omsorgen vilket för mig tillbaka till min 

litteraturstudie och ser ett mönster från att samhället tog över ansvaret för omsorgen av de 

äldre till att vi är tillbaka i att det blir familjen och närståendes ansvar. 

 

Jag skulle antagligen ha fått en annan bild om min uppsats involverat de äldre 

kommuninnevånarna och deras anhöriga, som är i behov av omsorg, i min undersökning. Jag 

kan ju inte presentera något resultat eller analys av deras åsikter eller problem eftersom de 

inte intervjuats eller tillfrågats på något sätt i min undersökning. Detta medför att min uppsats 

är till viss del begränsad men det ger utrymme för andra helt nya undersökningar som kan 

vidga perspektivet angående kvarboendeprincipen utifrån de äldres och anhörigas perspektiv 

eller med utgång ur trygghetsaspekten eller ensamhet. 
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Som en avslutande kommentar vill än en gång poängteras att det är länge sedan jag 

skrev denna uppsats och mycket har hänt sedan dess både nationellt och lokalt.  I 

Enköpings Kommun har det bland annat gjorts ett namnbyte från Vård och Service 

förvaltningen till Vård och Omsorgsförvaltningen, det har skett en omorganisation till 

Resultatenheter och hemtjänsten har byggts ut. Nationellt har det gjorts en studie som 

kallas ”Kostnad per brukare” en jämförelse mellan kommuner inom omsorg om äldre 

och personer med funktionsnedsättning- utfall 2010 (Sveriges kommuner och Landsting, 

2011). Det är en metod för att beräkna kostnad per brukare inom kommunens insatser 

och är en metod för uppföljning, analys och styrning i den egna kommunen. Detta 

verktyg ger kommunerna möjlighet att på ett mer strukturerat sätt få kontroll på sina 

resurser. Denna undersökning slår fast att det finns stora skillnader i kostnader för 

individen både inom en kommun men även mellan kommunerna i jämförelsen. 

Dessutom visar undersökingen att de kommuner som deltagit har fått ett bättre 

beslutsunderlag och flertalet kommuner har minskat sina kostnader.  
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Bilaga 1 

 

Helena Karlsson 

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

     2006-03-02 

 

 

 

Informationsbrev 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Helena Karlsson och jag läser på Sociala omsorgsprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Denna utbildning leder till en magisterexamen i sociologi och en yrkesexamen i 

social omsorg. Som avslutning på min fyra år långa utbildning skall jag under denna termin 

skriva en C/D uppsats. 

 

Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka kvarboendeprincipen och följa dess 

framväxt historiskt. Jag vill undersöka olika innebörder av kvarboendeprincipen som begrepp. 

Jag vill även undersöka om kvarboendeprincipen kan ses såväl som en rättighet och/eller en 

skyldighet, utifrån olika perspektiv. 

 

Samtidigt som jag studerar dokument och litteratur skall jag genomföra några intervjuer. 

Syftet med intervjuerna är att undersöka hur företrädare för Enköpings kommun förhåller sig 

till kvarboendeprincipen. 

 

Din medverkan i en sådan samtalsintervju betyder mycket för min uppsats. Intervjutiden 

beräknar jag till cirka en timme och till min hjälp kommer jag att använda en bandspelare. 

Dina uppgifter kommer jag att behandla konfidentiellt så långt som det någonsin är möjligt. 

Några personer som jag intervjuar kommer att vara ensamma om sin befattning i Enköpings 

kommun. Detta medför att läsare av min uppsats kommer att kunna identifiera dessa 

uppgifter.  Det är frivilligt att deltaga och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Skulle det vara så att Du i efterhand känner att Du vill förändra eller förtydliga något som 

sagts i intervjun, kan Du kontakta mig, se nedanstående telefonnummer och e-postadress. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Helena Karlsson 

 

 

Vid frågor kontakta mig på:  Uppsatshandledare: 

    Marianne Winqvist, Universitetslektor 

Telefon: 0171-460685   Telefon:018-4711484 

Mobil: 0768-565567   E-post: marianne.winqvist@soc.uu.se 

E-post: helena.karlsson@mbox.lidnet.se 

mailto:marianne.winqvist@soc.uu.se
mailto:helena.karlsson@mbox.lidnet.se
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Bilaga 2 

 

Frågeguide 

 

1. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? 

a. Vad har du för befattning inom vård och serviceförvaltningen i Enköpings 

kommun 

b. Vilken utbildning och yrkeserfarenhet har du? 

c. Hur många år har du arbetat inom ditt yrke. 

 

2. Skulle du vilja berätta för mig hur du förhåller dig till kvarboendeprincipen och vad 

den innebär för dig? 

 

3. Vad innebär kvarboendeprincipen för dig i din yrkesutövning inom vård och 

serviceförvaltningen i Enköpings kommun? 

 

4. Är kvarboendeprincipen närvarande i ditt dagliga arbete och i så fall på vilket sätt?  

 

5. Vilka anser du att fördelarna respektive nackdelarna med kvarboendeprincipen är sett 

ur ett: 

Brukarperspektiv:   

Vad vill brukaren? 

Har brukaren möjlighet att välja att bo kvar hemma eller flytta till 

ett särskilt boende? 

  Har brukaren speciella önskemål för att kunna bo kvar hemma? 

Vad krävs för att man ska få bo kvar hemma i Enköpings 

kommun?   

 

Anhörigperspektiv:  

Vad vill anhöriga?  

Hur hjälper Enköpings kommun anhöriga för att de skall klara av 

att ha ”brukaren” kvar hemma? 

Var går gränsen för när anhöriga inte klarar, orkar eller vill ha 

”brukaren” kvar hemma? 

 

Organisationsperspektiv:  

Beskriv organisationens struktur för att kvarboendeprincipen skall 

fungera i Enköpings kommun? 

Finns det resurser för att tillgodose brukarens behov så att han/hon 

kan bo kvar hemma så länge som möjligt i Enköpings kommun? 

Finns det någon gräns och var går den för att man ska kunna bo 

kvar hemma i Enköpings kommun?  

Vid problem går de att lösa så att valet att bo kvar hemma finns i 

Enköpings kommun? 

 

 

6. Har den nya förvaltningsorganisationen i och med Ädelreformen gjort någon skillnad 

för hur kvarboendeprincipen tar sig uttryck i Enköpings kommun?  
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7. Påverkas ditt arbete indirekt och/eller direkt av kvarboendeprincipen och i så fall hur? 

 

8. Vad anser du vård och serviceförvaltningen i Enköpings kommun är bra på respektive 

inte så bra på sett ur ett kvarboendeperspektiv? 

 

 

9. Hur skulle du tolka uttrycket att kvarboendeprincipen kan ses som en rättighet? 

  

 

10. Hur skulle du tolka uttrycket att kvarboendeprincipen kan ses som en skyldighet? 

 

11. Utifrån tolkningen om rättighet respektive skyldighet, hur ser vård och 

serviceförvaltningen i Enköpings kommun på kvarboendeprincipen anser du? 

 

12. Känner du till om det inom vård och serviceförvaltningen i Enköpings kommun finns 

dokumentation om vad det är som gäller i fråga om kvarboendeprincipen, i så fall vad 

och var?  

 

13. Anser du att kvarboendeprincipen är en viktig politiskfråga i Enköpings kommun, 

förklara varför du anser eller inte anser det? 

 

14. Hur ser framtiden ut i Enköpings kommun om 10-20-30 år tror du, när det gäller 

kvarboendeprincipen? 

 

 

Till sist: Har du något mer du vill ta upp i intervjun som du känner att vi glömt eller har du 

någon mer kommentar till tidigare frågor? 

 

Tack för din tid och för att du ville ställa upp i min intervju! 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


