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Abstract 
 
Titel: Nu måste mamma in på hemmet - En kvalitativ studie om anhörigas deltagande i 
biståndsbedömningsprocessen 
 
Författare: Natalie Hatunen, Maria Nilsson och Anna Stenbeck 
 
Nycklord: Biståndsbedömning, anhöriga, rättssäkerhet 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur biståndsbedömare upplever anhörigas 
deltagande i biståndsbedömningsprocessen. Vidare är syftet att studera den lagtext som 
använd i biståndsbedömning och titta på hur detta praktiseras i verkligheten. 
 
Frågeställningar: På vilket sätt deltar anhöriga i biståndsbedömningsprocessen? 
Påverkas biståndshandläggarnas behovsbedömning av de anhörigas deltagande? 
Är det någon skillnad på olika slags anhöriga avseende hur de är delaktiga i 
biståndsbedömningsprocessen? 
 
Metod: Kvalitativa intervjuer och litteraturstudier  
 
Resultat: Anhöriga är delaktiga i biståndsbedömningsprocessens alla delar. De tar kontakt 
med biståndsbedömarna i inledningsskedet, de medverkar i hembesök och är behjälpliga vid 
överklagan. Resultatet visar att de inte i någon stor utsträckning påverkas av anhöriga i 
behovsbedömningen. De tar dock ofta emot information från anhöriga för att komplettera 
utredningen. Det är skillnad på hur anhöriga är delaktiga i biståndsbedömningsprocessen 
avseende kön, klass och genus. 
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1. Inledning och problemformulering 
Enligt vetenskapen finns det idag ingen biologisk maxgräns för hur länge människan kan leva. 
Utvecklingen i Sverige visar statistiskt på att antalet 100-åringar stadigt ökar. 1986 fanns det 
520 personer som var 100 år eller äldre. Enligt SCB kommer antalet personer över 100 år vara 
drygt 2000 år 2010. 1

 
Äldre har överlag sämre hälsa än den övriga befolkningen. Att bli äldre och åldras behöver 
inte nödvändigtvis innebära att man får en sämre hälsa men för många äldre är det påtagligt 
att kroppen blir skröpligare.2

 
Olika kulturer och samhällsstrukturer löser sina äldrefrågor på olika sätt. I den anglosaxiska, 
kontinentala och sydeuropeiska modellen står anhöriga för merparten av den hjälp de äldre 
behöver.3 Även i Sverige får den åldrande befolkningen stor hjälp av sina anhöriga. Sverige 
har också ett välfärdssystem som skall garantera landets medborgare en skälig levnadsnivå. 
Äldreomsorgen är en del av detta välfärdssystem.4

 
När en äldre person har behov av hjälp ansöker denna om bistånd hos sin kommun. En 
ansökan måste göras eftersom hjälp till äldre inte tilldelas automatiskt. Detta bistånd ansöks 
enligt socialtjänstlagen, vilken är en ramlag med innebörden att det inte finns några 
förutbestämda insatser att ansöka om. Den enskilde kan ansöka om det som denne anser sig 
vara i behov av. Det är sedan upp till biståndsbedömaren att ta ställning till om den äldre har 
behov av sökt insats. Varje bedömning är individuell och skall utgå från den äldres behov. 
Socialtjänstlagen är en icke tvingande lagstiftning, vilket innebär att det bara är den enskilde 
som kan ansöka om bistånd enligt denna lag.5

 
I Rapporten Bevilja och ta emot hjälp framkommer att merparten av den kontakt som tas med 
äldreomsorgen för den äldres räkning inte görs av den enskilde, utan detta görs vanligen av 
anhöriga eller av sjukvården. De äldre som inte har hjälp av äldreomsorgen har ofta ingen 
kännedom om vad biståndsbedömning innebär eller varthän de skall vända sig för att få 
hjälp.6

 
Vi tror, baserat på våra intryck, erfarenheter och litteraturstudier, att ansökningar och mötet 
mellan den äldre och äldreomsorgen ofta inkluderar en tredje part, anhöriga. Vi har en 
förförståelse som säger oss att anhörigas deltagande i biståndsprocessen kan påverka 
biståndshandläggaren i sitt beslut. 
 
Att befolkningen åldras har medfört en ökad gemensam överlevnad mellan barn och deras 
föräldrar, mellan make och maka samt mellan syskon. Således har familjen i Sverige vuxit 
vertikalt med fler generationer i livet samtidigt.7

 
Vi har fått uppfattningen att det är vanligast att anhöriga uppmärksammas som vårdare av sina 
äldre i äldre forskningen. Denna studie kommer att belysa anhöriga ur ett annat perspektiv, 

                                                 
1 Öberg Peter (2002): Livslopp i förändring 
2 Björkman, Jenny (2003): Den svenska välfärdsmodellen – utveckling eller avveckling? 
3 Schapf Fritz W (2003): Den europeiska sociala modellen och de nationella välfärdsstaterna 
4 Björkman  
5 Amundberg Christina (1998): Biståndsbedömning 
6 Nordström Monica &Dunér Anna  (2003): Bevilja och ta emot hjälp  
7 Öberg   
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vilket är anhörigas involvering i biståndsbedömningsprocessen. Vi vill undersöka om de 
anhöriga influerar beslutsprocessen i någon riktning. Fokus i denna studie ligger således inte 
på det praktiska arbete som anhöriga många gånger utför för sina äldre. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur biståndsbedömare upplever anhörigas deltagande i 
biståndsbedömningsprocessen. Vidare är syftet att studera den lagtext som använd i 
biståndsbedömning och titta på hur detta praktiseras i verkligheten. 

2.2 Frågeställningar 
I den traditionella forskningsprocessen formuleras frågeställningen innan datainsamlingen 
påbörjas. Nya eller kompletterande frågeställningar kan dock framkomma under studiens 
gång. Frågeställningen skall vara en rak fråga som inte har blivit besvarad genom tidigare 
forskning. Tanken är att den under studiens gång ska blir besvarad.8

2.2.1 Huvudfrågeställning 
• På vilket sätt deltar anhöriga i biståndsbedömningsprocessen? 

2.2.2 Delfrågeställningar 
• Påverkas biståndshandläggarnas behovsbedömning av de anhörigas deltagande? 
• Är det någon skillnad på olika slags anhöriga avseende hur de är delaktiga i 

biståndsbedömningsprocessen? 

2.2.3 Förtydligande av begrepp i frågeställningarna 
Anhöriga är ett komplext begrepp, dock antyder det alltid relationer och roller av olika slag. 
Anhörigrelationer måste inte baseras på släktskap. I vissa sammanhang betonas blodsband, 
medan det i andra är relationen eller känslan av samhörighet som lyfts fram. En vän, granne, 
eller partner kan likväl som en mor, far eller barnbarn kallas anhörig.9 Denna definition av 
anhörig används genomgående i studien. 
 
Biståndshandläggaren är den person som utreder och bedömer äldre personers rätt till bistånd. 
I denna studie kallas denna yrkesroll omväxlande för biståndshandläggare, handläggare, 
biståndsbedömare, tjänsteman, myndighetsutövare samt myndighetsperson. 
 
Den äldre och den enskilde används för att beskriva de människor som är aktuella inom 
äldreomsorgen. Denna studie syftar till att studera anhöriga till äldre som inte har någon 
diagnostiserad eller uttalad demensdiagnos.   
 
Med biståndsbedömningsprocess menar vi alla de steg, från den första kontakten eller 
anmälan till hembesök, behovsinventering, utredning, beslut och eventuell överklagan, som 
biståndshandläggaren genomför i sitt arbete. 
 
Med påverkan avses i denna studie att anhörigas deltagande i biståndsbedömningsprocessen 
har viss verkan på eller gör intryck på biståndshandläggaren. Med deltagande menas både det 
fysiska deltagandet från anhörigas sida såväl som ett känslomässigt dito. 

                                                 
8 Backman Jarl (1998): Rapporter och uppsatser 
9 Forssell Emilia (2004): Skyddandets förnuft 
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2.3 Avgränsningar 
Biståndsbedömning är ett komplext skeende som skulle kunna belysas ur många perspektiv. 
Denna studie har begränsats till att studera enbart biståndshandläggarnas upplevelse av 
fenomenet. Uppsatsen avser inte att undersöka hur ekonomiska faktorer, kommunala riktlinjer, 
biståndsbedömarnas juridiska kompetens eller andra faktorer kan påverka 
biståndsbedömningen. Även anhöriga och de äldres upplevelse av biståndsbedömningen har 
lämnats utanför. Vidare är studien avgränsad till biståndsbedömningen fram till att beslut har 
fattats. Anhörigas påverkan på verkställighet av beslut är således inte inkluderat i studien. 
Denna uppsats kommer att koncentreras till beställarorganisationens funktion. 

2.4 Disposition 
Dispositionen av studien är linjär och följer således upplägget för en traditionell 
forskningsrapport.10

 
Uppsatsen börjar med inledning och problemformulering. Därefter följer syfte och 
frågeställning. Avsnittet bakgrund ger en inblick i hur äldreomsorgen ser ut och hur den är 
organiserad. Tidigare forskning innehåller en genomgång av tre studier som vi har funnit 
intressanta, då de belyser närliggande områden inom äldreomsorgen. 
 
Nästa kapitel behandlar de teoretiska förhållningssätt som anläggs i studien.  
 
Metodkapitlet behandlar alla de val som gjorts under studien och motiverar dessa. Detta 
kapitel innefattar en kort genomgång av alternativa metoder samt motivering av metodval. 
Vidare redogörs för hur det empiriska materialet har insamlats samt de svårigheter som 
förekommit vid datainsamlingen. Slutligen förs en diskussion kring validitet och etiska 
aspekter. 
 
Resultat och reflektioner av intervjumaterialet presenteras i kapitel sju. Detta redovisas i form 
av teman, där resultat och reflektioner vävs samman för att skapa en känsla av sammanhang.  

Studien avslutas med diskussion och en sammanfattning.

                                                 
10 Backman 
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3. Bakgrund 
Den här delen av uppsatsen syftar till att ge en generell bild av äldreomsorgen och dess 
utveckling i Sverige. 

3.1 Äldreomsorgen 
Amundberg skriver att välfärdsstaten Sverige efter andra världskriget har utvecklats till att bli 
ett komplett system av socialförsäkringar. Under 1900-talet har det skett många förändringar 
inom området.11 1992 infördes Ädel-reformen vilket innebar att kommunerna övertog 
ansvaret för de lokala sjukhemmen. Reformen innebar vidare att kommunerna skulle svara för 
sjukvård [dock ej läkarinsatser] vid de särskilda boendeformerna och bostäder med särskild 
service. Reformens avsikt var att samordna sociala och sjukvårdande instanser vid olika 
kommunala institutioner för äldre. Avsikten var också att förtydliga kommunernas ansvar för 
äldre.12

 
Amundberg skriver vidare att då ansvarsområdet byggdes ut för kommunerna, fick 
äldreomsorgens verksamheter ökade krav på kvalitet, etik och rättssäkerhet vilket medförde 
nya biståndsformer. Ädelreformens mål betonade starkt den äldres rätt att påverka sin 
situation. Ädelreformens intentioner i form av valfrihet, trygghet, integritet och kvalitet 
följdes upp och det framkom då att det förekom brister gällande rättssäkerhet, bemötande av 
de äldre samt de äldres självbestämmande. I lagstiftningen kom därför nya målriktningar att 
skrivas in för att poängtera vikten av dem. Exempel på dessa målriktningar är att 
äldreomsorgen skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, 
vilket anbelangar både handläggning av ärenden och verkställigheten. 13

 
Lindelöf och Rönnbäck skriver att merparten av Sveriges kommuner har sin äldreomsorg 
uppdelad i två delar, varav en är handläggning och beslutsfattande och den andra delen är 
verkställigheten av dessa beslut. Handläggningen specialiserades efter ädelreformens 
införande till att gälla myndighetsutövning medan enhetscheferna fick ensamt ansvar för 
arbetsledning och verkställighet. Innan ädelreformen genomfördes var dessa två delar av 
äldreomsorgen ofta tätt sammankopplade. En person hade då ansvar för både 
myndighetsutövning och arbetsledarskap för verkställigheten. Idag talas det ofta om att 
organisationerna är uppbyggda som en utförar- och en beställarsida.14

 
Amundberg skriver att beställarorganisationen är den som utreder och fattar beslut på uppdrag 
av den nämnd som har ansvar för äldreomsorgen. Nämnden är högst ansvarig för de beslut 
som fattas inom äldreomsorgen och biståndsbedömarna arbetar på delegering av denna.15  
 
Lindelöf och Rönnbäck skriver att bakomliggande orsaker till den delade organisationen är 
dels ekonomiskt rationalistiska och politiskt ideologiska motiv men även förväntningar om en 
utvecklad kunskap om handläggningen för att öka rättssäkerheten för den hjälpsökande.  
Lindelöf och Rönnbäck skriver att för att arbeta i beställarorganisationen som handläggare 
krävs kunskaper i förvaltningskunskap, sociallagstiftning, utredningsmetodik samt specifika 
kunskaper om verksamhetens målgrupp. Biståndsbedömning inom äldreomsorgen grundar sig 

                                                 
11 Amundberg 
12 Fahlberg Gunnar & Magnusson Nils (1999): Socialtjänstlagarna 
13 Amundberg 
14 Lindelöf Margareta & Rönnbäck Eva (2004): Att fördela bistånd  
15 Amundberg 
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på Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen är den lag som ger handläggarna stöd i 
arbetet att bedöma hjälpbehov och besluta om bistånd.16

 
I Att fördela bistånd förklaras att socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att 
förmånernas innehåll och förutsättningarna är vagt formulerade. Att rättigheterna är 
opreciserade beror på att behoven skall bedömas individuellt. För att en äldre person skall 
kunna få hjälp med något som denne är i behov av, behövs således en ansökan om bistånd 
göras hos biståndsenheten.17  
 
Amundberg skriver att det är äldreomsorgens ansvar att starta ett ärende eller orientera sig om 
allt som kommer till deras kännedom och som kräver bistånd. Ett ärende kan dock inte öppnas 
om det inte är den enskilde själv som ansöker om bistånd. Om det inte är den enskilde som 
ansöker, utan någon annan som ringer för denne, skall biståndshandläggaren kontakta den 
äldre för att erhålla dennes viljeyttring. Om den äldre inte vill göra en ansökan kan inte 
ärendet öppnas. Det är således skillnad på en anmälan från en anhörig eller en ansökan av den 
äldre själv. Socialtjänsten genomsyras av att det är den enskilde som bestämmer över sig själv 
och över det bistånd denne vill ha.18

                                                 
16 Lindelöf & Rönnbäck 
17 Lindelöf & Rönnbäck  
18 Amundberg  
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4. Tidigare forskning 
Många studier har gjorts om äldreomsorgen och äldres livssituation. De har dock haft andra 
perspektiv än denna studie. Antingen fokuserar de på rättssäkerhet i vid bemärkelse eller på 
anhöriga som vårdare av äldre. Ingen studie vi funnit har fokuserat på huruvida det finns ett 
samband mellan rättssäkerhet och anhörigas deltagande i biståndsprocessen. Nedan 
redovisade studier har dock relevans för denna studie då de belyser närliggande fenomen. 
 
Att fördela bistånd är en avhandling gjord av Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck, Umeå 
Universitet år 2004.19 De båda forskarna ansåg att det saknades kunskap kring hur 
behovsbedömningen och beslutfattandet går till men även att det fanns kunskapsluckor 
gällande handläggarnas roll och agerande. De ansåg att det fanns en svag koppling mellan den 
hjälpsökandes begäran och behov samt handläggarnas beslut. 
 
Syftet med studien Att fördela bistånd är att belysa fördelningen av bistånd inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen. Syftet är vidare att beskriva och analysera hur 
behovsbedömningen och beslutsfattandet inom äldreomsorgen hanteras i relation till 
lagstiftningen. Lindelöf och Rönnbäck analyserar handläggningsprocessens olika moment 
dels genom handläggares berättelser men även genom att analysera processens framträdande i 
den dokumenterade formen. 
 
Frågeställningar som forskarna vill besvara är hur handläggarna hanterar handläggningens 
olika steg och hur de sedan kartlägger de hjälpsökandes behov, samt vilken karaktär 
biståndsbesluten har och hur dessa relateras till ansökan. De frågar sig också vilken betydelse 
organisering av handläggarnas yrkesspecialisering har. Den sista frågeställningen forskarna 
vill besvara är vilka skillnader det finns mellan det faktiska och det föreskrivna handlandet i 
handläggningsprocessens olika steg. 
 
Ansatsen i frågeställningarna är deskriptiv med fokus på det faktiska skeendet. De söker efter 
mönster och strukturer i handläggarnas agerande som kan ställas mot det föreskrivna. 
Datainsamlingen skedde under perioden 1995 till 2001 och består av aktgranskning, 
personliga intervjuer, fokusgrupper samt enkäter. 
 
Forskarna vill med sin avhandling bidra till att öka kunskaperna kring hur fördelningen av 
samhällets äldreresurser går till. De skriver att fördelning av bistånd i litteratur beskrivs som 
något som försiggår i skymundan, varför tanken med studien även är att ge en ökad insikt och 
medvetenhet i den problematik som fördelningen innebär.20

 
Resultatet som forskarna kom fram till är att ansökningar inte alltid betraktades som formella 
ansökningar då dessa många gånger avvisades beroende på vad ansökan avsåg. Därutöver 
dokumenterades det sällan hur ett ärende hade inletts, vilket enligt forskarna sätter den 
enskildes rättssäkerhet ur spel.  
 
Gällande utredningsmomentet finner forskarna att det i utredningarna var anmärkningsvärt 
svårt att utläsa vem som hade lämnat uppgifter - den enskilde, vårdpersonal eller anhörig.  
 

                                                 
19 Lindelöf & Rönnbäck 
20 Lindelöf & Rönnbäck  
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Forskarna har studerat vilka metoder biståndsbedömare använder för att kartlägga hjälpbehov.  
Det visade sig att observation och samtal var vanligast förekommande. Forskarna såg två 
framträdande strategier avseende behovsbedömningen vilka handläggarna kategoriserades 
utefter. I den förvaltningsorienterade strategin fokuserar handläggarna på de uttalade behoven 
och på den enskildes förmågor. I den brukarorienterade strategin ligger fokus på att söka efter 
outtalade behov. Forskarna har kommit fram till att handläggarnas ställningstagande till de 
begärda insatserna ofta var diffusa och otydligt dokumenterade. Det gick sällan att utläsa i 
utredningarna om den enskilde hade någon egen uppfattning om sina behov eller om 
handläggaren och den hjälpsökande hade olika åsikter om behovet. Forskarna menar att det 
tydligt visade sig att det förekommer skilda åsikter vid en behovsbedömning men att detta inte 
dokumenterades. Det var även få handläggare som på ett adekvat sätt förmådde att beskriva 
den enskildes behov.   
 
Gällande organisationsförändringen menar forskarna att de specialiserade handläggarna 
hanterade formella moment i handläggningen något bättre än de integrerade som har både 
personalansvar och handläggning. Forskarna menar dock vidare att likheterna i handläggarnas 
agerande är mer påtagliga än olikheterna. Avseende behovsbedömningsmetod fann forskarna 
däremot stora skillnader mellan yrkesgrupperna. De specialiserade handläggarnas 
behovsbedömning stämde bättre överens med de faktiska behoven som hjälpbehövande hade. 
 
Sammanfattningsvis har forskarna kommit fram till att det fanns kritiska situationer inom 
handläggningsprocessen, vilket medförde skillnader mellan det föreskrivna och det faktiska 
handlandet. Istället för det föreskrivna, tillämpades handlingsmönster som föll utanför de 
formella reglerna.21  
 
Att överbrygga perspektiv är en avhandling skriven av Ulla Hellström Muhli på Institutionen 
för vårdpedagogik i Göteborg 2003.22 Denna avhandling koncentrerar sig på en 
kommunikativ verksamhetsanalys. Forskaren har videofilmat ett antal samtal mellan 
biståndsbedömare och äldre för att studera hur samtalet dem emellan skapas och vem som styr 
samtalet. Forskaren fokuserar på att det finns en inbyggd ojämlikhet mellan dessa personer. 
Resultatet redovisas genom exemplifierande text där vikt läggs både vid det som sägs rakt ut 
samt kroppsspråk och minspel. Som metod valdes videoinspelning för att kunna studera även 
den icke verbala aspekten av ett möte. 
 
De möten som forskaren observerat redovisas i form av olika faser. Detta följer den mall som 
samtalen mellan biståndsbedömarna och den enskilde hade under det faktiska mötet. De faser 
som redovisas är öppning, inramning, kartläggning, information och rådgivning, samtalets 
avgörande moment samt avslutning. Resultatet redovisas i form av ett förtydligande av vad 
dessa faser innehåller samt illustreras med exempel från de gjorda observationerna.  
 
Muhli Hellström väljer att illustrera samtalet mellan biståndsbedömare och den enskilde med 
citat. Författaren beskriver att ett utmärkande tillvägagångssätt är att förförståelsen som 
biståndsbedömaren har, i form av erfarenhet av många gjorda behovsinventeringar, och den 
enskildes föreställningar om äldreomsorgen gör att mycket av den kommunikation som äger 
rum mellan dessa inte är förtydligande. Det resultat som redovisas har inriktats på mötet 
mellan det professionella och det institutionella. Resultatet av studien beskrivs av Muhli 
Hellström som insikten om den komplexitet som behovsbedömningssamtalet rymmer och hur 
                                                 
21 Lindelöf & Rönnbäck 
22 Muhli Hellström Ulla (2003): Att överbrygga perspektiv – En studie av behovsbedömningssamtal inom 
äldreinriktat socialt arbete 
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meningen med detta samtal interaktivt produceras. Många olika faktorer påverkar mötet 
mellan biståndsbedömaren och den enskilde och särskilt betonas vikten av att mötet dem 
emellan utspelar sig i den enskildes hem. Vidare efterlyser författaren en tydligare profession 
och mindre informalitet hos handläggarna.  
 
Ansatsen i studien är dialogisk, i meningen att kommunikation är meningsskapande i 
samhandling. Forskaren beskriver behovsbedömningssamtalet som en kommunikativ 
verksamhet. Forskaren studerar ej språket eller vad som är rätt och fel gällande juridiska 
handlingar, utan fokus ligger på det institutionella mötet mellan en professionell 
biståndsbedömare och den enskilde. Anhöriga förekommer i möten i studien men deras 
deltagande analyseras inte närmare.23

 
Bevilja och ta emot hjälp är en rapport från FoU i Väst skriven av Monica Nordström och 
Anna Dunér i Göteborg 2003.24 Studiens syfte är att undersöka det informella, ofta 
oreflekterade samspel som sker i möten mellan äldre hjälpsökande, deras anhöriga, 
myndighetsutövarna och andra involverade inom den kommunala äldreomsorgen, vilka leder 
till att sökt bistånd avslås eller beviljas. Studien syftar även till att ta reda på hur de äldre och 
deras närstående upplever den hjälp de äldre får. Vidare är studien tänkt att belysa hela 
beslutsprocessen. Studien är inriktad mot kommunal äldreomsorg och då öppen hemtjänst och 
särskilda boenden samt anhörigas informella omsorgsinsatser. 
 
Materialinsamlingen har skett genom observationer av biståndsbedömare och intervjuer med 
både biståndsbedömare och de äldre. Samtal har även förts med vårdbiträden och de äldres 
anhöriga. En del av intervjuerna spelades in på band medan det under de andra intervjuerna 
och observationerna fördes anteckningar. Studien genomfördes i fyra västsvenska kommuner. 
 
Analys av datamaterialet från biståndsbedömarna genomfördes genom en blandning av olika 
tillvägagångssätt; att skapa mening ad hoc. Narrativ strukturering användes vid analys av 
datamaterial från de äldre och deras närstående. 
Studiens resultat i korta drag är att de olika aktörernas perspektiv jämkas samman. Författarna 
menar att jämkningen sker på olika nivåer.  
 
På samhällsnivå sker jämkningen genom att de äldre själva är välinformerade om hur 
äldreomsorgen ser ut och att de även kan vara negativt påverkade av medias framställning av 
missförhållanden inom denna. Dessa faktorer gör att de äldre försöker klara sig själva i större 
grad och därmed avstår från att söka hjälp. 
 
På organisationsnivå innebär jämkningen att biståndsbedömarna är lojala mot organisationen 
och därmed försöker få de äldre att anpassa sina behov efter det utbud som kommunen har att 
erbjuda. 
 
Jämkning sker vidare på gruppnivå på så vis att det informella nätverket backar upp det 
formella. Anhöriga och närstående hjälper således de äldre med vardagssysslor, även sådana 
som skulle kunna utföras av äldreomsorgen. Samtidigt är det informella nätverket det som 
många gånger förmått de äldre att överhuvudtaget ansöka om och ta emot hjälp. Att de äldre 
på så vis efterfrågar mer hjälp än de skulle ha gjort på eget initiativ menar författarna är 
jämkning i en annan riktning än den förra. 
 
                                                 
23 Muhli Hellström 
24 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
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Slutligen sker jämkning också på individnivå. De äldre anpassar sin situation till vad de själva 
tror sig klara av och ansöker således enbart om den hjälp de tror sig kunna få. De jämkar även 
mellan egna behov och baspersonalens arbetssituation. De äldre är medvetna om 
kommunernas dåliga ekonomi och de vill inte belasta baspersonalen som de vet har det tufft. 
Därmed accepterar de att ta emot mindre eller sämre hjälp än vad de har rätt till. Författarna 
menar att de äldre i och med detta tar ett större samhällsansvar än vad som kan förväntas av 
personer med deras vård- och omsorgsbehov.25

                                                 
25 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
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5. Teoretiska förhållningssätt 

5.1 Juridiken som teoretisk ram 
Som vetenskap är inte juridiken uppbyggd på teorier om samhället, den utgår istället från ett 
givet regelsystem. Rättsystemet kan betraktas som objekt för olika slags studier. 
Rättsvetenskapliga metoder används således för att få närmare kännedom om så väl 
rättsreglernas innehåll som rättens samhälleliga funktioner och effekter.26 De socialrättsliga 
reglerna används som teoretisk grundram i denna studie för att sedan ställas mot det empiriska 
materialet. 

5.1.1 Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen är en målrationell ramlag som syftar till att bedöma människors individuella 
behov. Socialtjänstlagen har inslag av skyldigheter då den skall tillhandhålla viss service och 
hjälp till enskilda medborgare i kommunen.27

Socialtjänstslagens första paragraf är en så kallad portalparagraf. Den förtydligar vad som är 
Socialtjänstens mål. Denna paragraf, 1 kap 1 § lyder: Samhällets socialtjänst skall på 
demokratins och solidaritetens grund främja människornas – ekonomiska trygghet, - 
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Denna paragraf används inte i 
den individuella behovsbedömningen för att bevilja eller avslå en sökt insats utan ses mer som 
ett riktmärke för hur Socialtjänsten bör arbeta.  
 
De paragrafer som används inom biståndsbedömning är 4 kap 1 § samt 4 kap 2 § 
Socialtjänstlagen. Det främst använda lagrummet 4 kap 1 § lyder: Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. De enskilde skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
I paragrafen går det att utläsa att det finns begränsningar för den äldre i samband med en 
ansökan om bistånd. För det första ska det finnas ett behov av någonting och för det andra ska 
den äldre inte själv eller på något annat sätt klara av att tillgodose detta behov. Sammantaget 
betyder detta att en behovsbedömning behöver genomföras, vilket är biståndshandläggarens 
uppgift. 
 
Handläggarna som arbetar med stöd av Socialtjänstlagen ska utgå från individens behov och 
inom äldreomsorgen ska utgångspunkten vara behoven av omvårdnad/omsorg, service och 
stöd. 28

 
Socialtjänstlagen refererar till den enskilde vilken är den person som ansöker om biståndet 
samt har rätt att påverka innehållet i utredningen. I ett biståndsärende är det enbart den 
enskilde som är part och därmed den som har formell påverkans- och initiativrätt samt rätt att 
överklaga. Rätten att överklaga regleras i förvaltningslagen. Ovan nämnda kan sammanfattas 

                                                 
26 Hollander Anna & Alexius Borgström Katarina (2005): Rättsvetenskapliga metoder 
27 Fahlberg Gunnar & Magnusson Nils (1999): Socialtjänstlagarna 
28 Amundberg 
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till att det enbart är den enskilde som omfattas av rättssäkerhetsskyddet i förhållande till 
myndigheten.29

 
Regler för hur socialtjänsten är skyldiga att agera regleras i förvaltningslagen. Här återfinns 
regler om hur utredningsförfarandet skall gå till samt den enskildes rätt att överklaga ett beslut 
som gått denne emot. Det finns skyldigheter för tjänstemannen att följa, t.ex. är denne skyldig 
att lyssna på den enskildes synpunkter vilket också är en av grundpelarna i utredningen för att 
beslutet ska bli sakligt. Det finns även rättssäkra handläggningsregler för att motverka 
godtycklighet samt så finns dessa för att skapa ett förtroende till myndigheten. Dessa 
handläggningsregler handlar bl.a. om den enskildes insyn och dennes möjlighet att påverka 
beslutet.30

 
Enligt Socialtjänstlagen har anhöriga ingen formell möjlighet att påverka 
biståndsbedömningsprocessen. Handläggaren kan lyssna på och samarbeta med anhöriga men 
inte låta dem ansöka om en insats eller välja biståndsform. Anhöriga har ingen formell rätt till 
insyn i ärendet om den enskilde inte har godkänt det.31

 
Socialtjänstlagen innehåller även specialparagrafer för människor i utsatta positioner i 
samhället. Äldre är en av dessa grupper. Dessa paragrafer används inte vid 
biståndsbedömning utan kan ses mer som en uppmaning om hur kommunerna bör arbeta med 
sin äldrepolitik.  
 
De paragrafer som berör äldre människor är 5 kap 4 § samt 5 kap 5 § Socialtjänstlagen. 4 § 
lyder: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Utgångspunkten i denna paragraf är de grundläggande kraven på 
självbestämmande och normalisering. Socialtjänsten skall genom sina insatser ge de äldre 
valfrihet.32  
 
5 § lyder: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen 
skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. 

5.1.2 Tjänstemannen 
Biståndsenheten är en myndighet där det arbetar tjänstemän vilka är underkastade ett 
tjänstemannaansvar med straffsanktioner. Inom myndighetsutövning är ansvaret hårt reglerat 
då dessa tjänstemän har befogenhet att ta beslut. Myndighetsutövaren ska följa de regler vilka 
anger hur ett ärende ska handläggas.33 Myndighetsutövning innefattar en befogenhet att för 
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat 
jämförbart förhållande. Detta formulerades i förvaltningslagen (1971:290) och har i huvudsak 
samma innebörd fortfarande. Den närmare innebörden av myndighetsutövning fastställs av 
gällande praxis.34

 

                                                 
29 Amundberg 
30 Förvaltningslagen 7, 16 och 22 § 
31 Amundberg  
32 Norström Carl & Thunved Anders (2007): Nya sociallagarna 
33 Amundberg 
34 Norström & Thunved 
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I grundlagen, 1 kap 9 § regeringsformen, finns dessa regler sammanfattade i 
objektivitetsprincipen. Denna princip handlar om allas likhet inför lagen. Kravet som ställs på 
tjänstemannen är att vid handläggning och beslut av ett ärende skall saklighet och opartiskhet 
iakttas. 
 
En biståndsbedömare kan dömas för tjänstefel om denne har gjort sig skyldig till något 
uppsåtligen. Detta regleras i brottsbalken 20 kap 1 §: Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som 
gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. 
 
Det är således inte enbart vid uppsåt som en tjänsteman kan dömas för tjänstefel vid 
myndighetsutövning. Även oaktsamhet och underlåtenhet är två situationer då en tjänsteman 
kan dömas för tjänstefel. Oaktsamhet anses föreligga om tjänstemannen inte har följt lagar 
eller rutiner, till exempel att denne har bortsett från en biståndsansökan. Underlåtenhet kan 
handla om att tjänstemannen låter ett ärende dröja för länge.35

5.1.3 Biståndsbedömningsprocessen 
I denna studie kommer begreppet biståndsbedömningsprocess vara återkommande, då det är 
biståndsbedömarnas upplevelse av på vilket sätt anhöriga deltar i denna process, som studien 
syftar till att empiriskt undersöka. Detta stycke syftar till att utförligare förklara vad som ingår 
i biståndsbedömningsprocessen. 
 
Westlund menar att biståndshandläggare ställs inför ett antal uppgifter vid en bedömning 
vilka kan sammanfattas till fyra faser. Den första handlar om att etablera en relation där en 
viktig aspekt är förståelse. Handläggaren har till uppgift att förstå den andre personen och 
förstå dennes livsvärld. Nästa fas är att kartlägga behoven och där tolka dem. Fas tre handlar 
om att pröva rätten till bistånd och fatta ett beslut med hänsyn till Socialtjänstlagens kriterier. 
Den fjärde fasen handlar om att erbjuda insatser genom målrationellt handlande och här skall 
behoven tillgodoses.36

I en biståndsbedömning skall en resursinventering göras med vilket menas att den enskildes, 
anhörigas, närståendes och omgivningens resurser skall utrönas för att ta reda på om behovet 
kan tillgodoses av någon annan. 37

 
Behoven som ger rätt till bistånd är inte definierade, utan behovet är kopplat till den äldre och 
dennes individuella levnadssätt.38 Vid en behovsbedömning skall utredas vad som står i vägen 
för att behoven ska kunna tillgodoses.39 Biståndsbedömaren ska genomföra en saklig och 
rättvis bedömning av behoven. För att utredningen ska grundas på saklighet, finns formregler 
för hur denna ska genomföras samt för hur beslut sedan skall fattas.40

 
Lindelöf och Rönnbäck skriver att behov således inte skall betraktas förutsättningslöst utan 
skall kopplas till individens situation. Det finns två behovskategoriseringar vilka kan 
beskrivas som det som den äldre beskriver och det som handläggaren bedömer. Sammantaget 
kan det betyda att det som en hjälpsökande anser vara ett behov, behöver inte samhället och 
därmed handläggaren se som ett behov. Ett behov kan vara kopplat till livsföringen i övrigt 

                                                 
35 Amundberg  
36 Westlund Peter (2001): Biståndsboken 
37 Westlund  
38 Lindelöf & Rönnbäck  
39 Westlund  
40 Amundberg 
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eller till försörjningen. Vad som menas med livsföring i övrigt är inte preciserat i lagen men 
behovet ska ställas mot vad som anses vara skälig levnadsnivå.41

 
I Socialtjänstlagen 11 kap 5 § regleras de skyldigheter som finns i handläggningen av ärenden; 
Handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, 
vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder 
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 
 
Westlund förklarar att insamlingen av data är en av handläggarens uppgifter vid 
genomförandet av behovsbedömningen. Insamlandet av uppgifter skall dokumenteras då den 
enskilde har rätt till insyn i utredningen. Hela tillvägagångssättet skall dokumenteras, 
exempelvis på vilka grunder beslut har fattats och hur kontakt tagits.42  
 
Det skriftliga materialet i en utredning skall vara formulerat på ett sådant sätt att den enskilde 
kan förstå det skrivna. Det ska även framgå varför ett bistånd har beviljats eller inte. 
Handläggaren gör även en värdering och fattar sedan ett beslut med praktiska följder. I 
insamlingsskedet har handläggaren ett val av praktiskt genomförande då det inte finns givet i 
lagen hur detta skall gå till.43

 
Överklagningsrätten är den viktigaste garantin för enskilda medborgares rättssäkerhet 
gentemot myndigheter. Det innebär att den enskilde kan överklaga ett beslut som går denne 
emot.44

 
En anhörig kan biträda den enskilde i ett ärende, dock enbart på den enskildes begäran. I de 
fall där den sökande inte kan tala för sin sak måste en legal ställföreträdare gå in i dess ställe, i 
övriga fall är det den sökande som själv bestämmer över sin sak i ett ärende. I de fall då ett 
ärende är akut, där det inte finns tid att vänta på att en legal ställföreträdare skall utses, kan 
tjänstemannen försöka utröna den enskildes vilja genom anhöriga.45

5.1.4 Rättssäkerhet 
Äldres självbestämmande har inte alltid varit självklart, varför detta särskilt 
uppmärksammades i statliga förarbeten under 1980- och 90-talen. I en proposition, 
Äldreomsorgen inför 90-talet, betonades integritet, trygghet och valfrihet som tre viktiga 
principer som äldreomsorgen skulle ta fasta på.46 Det handlar om rätten att själv bestämma 
hur livet skall levas, oavsett ålder. Socialtjänstlagens verksamheter ska styras av den enskildes 
vilja och önskemål.47

 
Biståndsbedömare är den offentliga förvaltningens representanter och skall därför tillvara de 
äldres välfärd och rättssäkerhet, samt göra dem delaktiga i de beslut som fattas gällande 
bistånd.48 Rättssäkerhet innebär att myndigheters handläggning ska vara opartisk, det vill säga 
att enskilda inte får diskrimineras på grund av klass, kön, ålder, etnisk bakgrund eller 
funktionshinder. Rättssäkerheten innebär också att den enskilde ska ha insyn och kontroll över 

                                                 
41 Lindelöf & Rönnbäck  
42 Lindelöf & Rönnbäck 
43 Westlund  
44 Förvaltningslagen 22 §  
45 Amundberg  
46 Prop. 1987/88:176 
47 Lindelöf & Rönnbäck  
48 Hollander Anna (2000): Juridik och socialt arbete 
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hela processen, alltså ha möjlighet att kunna förutse myndighetens handlande. Offentliga 
myndigheter har en serviceskyldighet vilken innebär att de ska lämna upplysningar, ge 
vägledning, råd och annan hjälp till enskilda som rör myndighetens verksamhetsområde.49

 
Rättssäkerhet kan definieras som materiell och formell rättssäkerhet. I denna studie kommer 
vi främst att fokusera på den formella rättssäkerheten det vill säga att utredning och beslut 
fattas på ett juridiskt korrekt sätt, att beslutet är giltigt genom lagstiftning och förutsägbart. 50  
 
En rapport från Socialstyrelsen51 beskriver begreppet rättssäkerhet som mångfasetterat. 
Begreppet finns ej definierat i svensk lag men är ändock centralt i rättsstaten. Rättssäkerhet 
sammanfattas i förvaltningslagen som opartiskhet, omsorgsfull handläggning, enhetlig 
bedömning samt att myndigheten möjliggör för den enskilde att ta till vara sin rätt. Det sista 
kriteriet ställer krav på handläggaren och handlar om att vara den som i praktiken hjälper den 
enskilde att ta tillvara på sina rättigheter.  
Rättssäkerheten är kopplad till enskilda individers rätt att skyddas från offentliga övergrepp. 
Detta sammanfattas av socialstyrelsen som fyra olika typer av skydd mot övergrepp.  
 
Rättslikhet – som ett skydd mot diskriminering, allas likhet inför lagen.  
Förutsägbarhet -  mot godtycklighet, rättsbrist, rättspervertering och rättsmanipulering. 
Integritet – skydd mot våld, övergrepp, hotelser och trakasserier.  
Rättstillänglighet – skydd mot rättslöshet genom rätten att överklaga. Det skall innefatta att 
det på ett lättförståeligt sätt, i lag eller förordning framkommer vad den enskilde har för 
skyldigheter och rättigheter.52

                                                 
49 Förvaltningslagen 4 §  
50 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
51 Socialstyrelsen Rättssäkerhet inom äldreomsorgen 2001 
52 Socialstyrelsen Rättssäkerhet inom äldreomsorgen 2001 
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6. Metod 
Det är viktigt att undersökningar rörande juridiska aspekter av det sociala arbetet utförs enligt 
de metodkrav som ställs inom den rättsvetenskapliga forskningen.53

6.1 Genomförande av studien 
Med hjälp av vår förförståelse formulerades en frågeställning. Vi diskuterade oss fram till den 
slutgiltiga frågeställningen. Därefter började sökandet efter litteratur, som skulle hjälpa oss att 
finslipa frågeställningarna. Då vi formulerat de frågor vi ville besvara och definierat studiens 
syfte funderade vi över om studien skulle vara kvantitativ eller kvalitativ samt vilken 
datainsamlingsmetod som var bäst lämpad för studien.  
 
När beslut fattats om att studien skulle bestå av kvalitativa intervjuer påbörjades utformandet 
av en intervjuguide. Därefter kontaktades biståndsbedömarna för att boka tid för intervjuer 
och sedan genomfördes dessa. Intervjuerna bandades och skrevs sedan ut som transkriberad 
text. Därefter strukturerades det skriftliga materialet upp och analyserades.   

6.1.1 Litteraturstudier 
En datainsamlingsmetod som använts till denna studie är litteraturstudier. Litteraturstudier har 
använts för att utröna hur kunskapsläget är inom äldreforskningen. Litteraturen användes för 
att kontrollera att det som skulle undersökas och de frågor vi ville ha svar på inte redan 
undersökts och besvarats. Ur den aktuella forskningen utläste vi att de frågeställningar vi är 
intresserade av inte besvarats.   
 
Svenning beskriver att det finns vissa svårigheter kring att bedriva litteraturstudier. Det kan 
vara svårt att finna relevant litteratur. Detta kan ske både om det finns mycket forskning gjord 
tidigare samt om det är väldigt lite forskat om det aktuella ämnet. Om det är mycket forskning 
gjord kan det vara svårt att sålla i allt material. Om det däremot forskats lite kring ämnet kan 
motsatt problem uppstå, det finns ingen litteratur att förhålla sig till.54   
 
Det är svårt att veta vilken litteratur som kan komma till användning i en studie och var denna 
står att finna. Det kan även vara svårt att hitta litteratur som överensstämmer med studiens 
problemformulering. Ett sätt att komma i kontakt med relevant litteratur är enligt Svenning att 
titta i litteraturförteckningar i de första böcker av intresse som hittats. Detta är ett 
tillvägagångssätt som har använts i denna studie. 55

 
För att finna litteratur gjorde vi sökningar via Göteborgs universitetsbiblioteks olika databaser, 
främst LIBRIS. Sökningar gjordes på alla slags utgivningar och ord i olika kombinationer 
användes för att hitta relevant litteratur. Dessa ord var bland annat äldreomsorg, anhöriga, 
rättssäkerhet och biståndsbedömning. Vissa krav ställdes på litteraturen såsom att den inte 
skulle vara alltför inaktuell. Det var en avvägning, utefter vad vi trodde var relevant och 
aktuellt även idag.  

                                                 
53 Hollander & Alexius Borgström 
54 Svenning Conny (2003): Metodboken 
55 Svenning  
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6.1.2 Val av metod för studien 
Larsson menar att metodval inför en uppsats alltid kräver stor eftertanke. Det är viktigt att den 
metod som väljs är den bäst lämpade för det område som skall undersökas. Den metod som 
används är starkt sammankopplad med det fenomen som skall studeras.56  
 
Vi har noga tänkt igenom vad det är som skall undersökas och vilken metod som passar bäst 
för detta ändamål. Vi kom tidigt fram till att det lämpade sig väl att göra en deskriptiv studie, 
det vill säga beskriva fenomenet, snarare än att förklara det. Då fokus i studien ligger på 
enskilda handläggares upplevelser och inte på att kunna göra generaliseringar, är en kvalitativ 
metod att föredra. Kvalitativ forskning syftar till att redogöra för ett fenomens kvalitet, alltså 
dess egenskap eller karaktär, till skillnad från kvantitativ forskning som handlar om att 
fastställa mängder, alltså ett fenomens kvantitet, det vill säga den mängd som gäller för dess 
egenskaper eller karaktärsdrag.57

 
Det finns flera olika kvalitativa metoder som hade fungerat väl för denna studie. Ett alternativ 
hade varit att använda sig av fokusgrupper som ett sätt att samla in data. Billinger menar att 
arbetet med fokusgrupper ger deltagarna sin kollektiva bild av det diskuterade ämnet. För att 
fokusgrupper skall vara en adekvat datainsamlingsmetod, brukar sammansättningen av 
gruppen vara så homogen som möjligt.58 Detta datainsamlingssätt hade passat denna studie då 
alla deltagare arbetar som biståndshandläggare i Göteborgs stad.59  
 
I metoden fokusgrupper ligger betoningen på det kulturella. Den anlägger ett mer 
strukturalistiskt synsätt då det i gruppinteraktionen blir mindre fokus på det individuella.60  
 
Vår tanke är att det kan vara svårt att hålla deltagandet i en fokusgrupp anonymt. Deltagarna 
ser varandra och hör vad de andra säger och något löfte om att det som sägs i fokusgruppen 
inte lämnar den arenan kan inte fås. Det ämne som studien fokuserar på, anhörigas deltagande 
och påverkan i biståndsbedömningsprocessen ansågs inte vara passande att studera i grupp då 
det kan vara ett känsligt ämne att diskutera i grupp och särskilt med okända människor. Med 
anledning av att anonymitet inte kunde garanteras valdes denna metod bort, trots att den 
säkerligen skulle ha gett upphov till intressanta diskussioner mellan biståndsbedömarna. 
 
Den metod som valts för denna studie är kvalitativ intervju. Widerberg skriver att vid en 
kvalitativ intervju är syftet att använda sig av det direkta mötet och det unika samtal som sker 
mellan undersökare och intervjuperson. Intervjuaren är här det viktigaste redskapet i försöket 
att få fram och följa upp just den här respondentens fakta, skildringar och förståelse. 
Utmärkande för en kvalitativ intervju är att forskaren följer upp de delar av respondentens 
berättelse som kan belysa personens förståelse av temat ifråga.61  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun sätter fokus på intervjupersonens livs- och 
upplevelsevärld. Den kvalitativa intervjusituationen är paradoxal på så sätt att den som 
intervjuar å ena sidan skall försöka samla in förutsättningslösa beskrivningar, samtidigt som 

                                                 
56 Larsson Sam (2005): Teori, metod och empiri  
57 Widerberg, Karin (2002): Kvalitativ forskning i praktiken 
58 Billinger Kajsa (2005) : Fokusgrupper i Forskningsmetoder i socialt arbete 
59 En deltagare i studien arbetade dock som chef för biståndsbedömarna i en stadsdel.  
60 Billinger  
61 Widerberg 
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intervjuaren får det väldigt svårt att göra en bra intervju med korrekta följdfrågor om denne 
inte är inläst på ämnet och äger en viss förkunskap.62

6.1.3 Intervjuareffekten 
Svenning menar att det vid personliga intervjuer finns en risk att intervjuaren, genom sin 
närvaro, påverkar respondentens svar. Intervjusituationen är en social situation och relationer 
kan lätt utvecklas mellan intervjuare och respondent. Påverkan kan ske på många olika sätt 
men risken kan vara stor att intervjupersonen svarar så som denne tror är önskvärt av 
intervjuaren.  
 
Intervjuarens kön, ålder, och etniska tillhörighet med mera kan vara faktorer som påverkar 
respondenten att svara i en viss riktning. Det är även möjligt att intervjuaren styr respondenten 
att svara i en viss riktning via kroppsspråk, mimik eller annat som visar intervjuarens 
inställning till ämnet. 
 
Vidare menar Svenning att intervjuareffekten kan innebära att intervjuaren tolkar svaren fel. 
Osammanhängande och svårtolkade svar omtolkas omedvetet av intervjuaren.63 Vi har 
försökt att gardera oss mot detta genom att vi varit två intervjuare under varje intervjutillfälle. 
Är något i svaren oklart kan vi dubbelkolla med varandra för att försäkra oss om att vi tolkar 
svaren på samma sätt. 
 
I intervjusituationen bör intervjuaren ägna hela uppmärksamheten åt intervjupersonen. 
Informanten skall känna att denne står i centrum för intresset. Intervjuaren bör tänka på att 
vara en god lyssnare. Det ska vara informantens åsikter och svar som är det centrala. 
Därigenom ska inte intervjuaren sitta alldeles tyst, men inte heller argumentera. Väsentligt är 
att följa upp oklarheter och frågor som det finns intresse av att belysa ytterligare.64  
 
Viktigt är att vi som intervjuare försöker hålla oss objektiva i intervjusituationen och är 
medvetna om den påverkan som vi har på intervjupersonen.  

6.1.4 Intervjuguidens utförande 
Larsson beskriver att en intervjuguide i huvudsak brukar vara en av följande tre vid kvalitativ 
forskning. Den informella konversationsintervjun, den allmänna intervjuguiden och den 
standardiserade öppna intervjun. 
 
Den informella intervjun är den mest öppna intervjumetoden där stor flexibilitet medger 
spontana frågor och svar där samtalet får leda fritt åt flera olika riktningar. Den här metoden 
ställer stora krav på intervjuaren så att den information som framkommer ändå är relevant för 
det forskaren ämnar undersöka. 
 
Den standardiserade öppna intervjun innehåller ett antal frågor som är noggrant formulerade. 
Syftet i sådana intervjuer är att intervjupersonen skall besvara ett visst antal frågor i en viss 
följd, och där frågorna vid varje enskilt intervjutillfälle skall ha samma ordalydelse. Denna 
typ av intervjuer ställer inte lika höga krav på att intervjuaren håller kvar intervjupersonen på 
rätt väg i berättandet. 
 

                                                 
62 Larsson Sam (2005): Kvalitativ metod  
63 Svenning 
64 Svenning 
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I denna studie används en allmän intervjuguide. Det innebär att ett antal relevanta teman 
formuleras. Dessa behöver beskrivas mer i detalj och är kopplade till studiens frågeställning. 
Till varje temaområde formuleras ett antal öppna underfrågor. Dessa behöver sedan inte 
ställas i någon specifik ordning utan kan snarare ses som en checklista för att se till att alla 
delar kommer med i intervjun.65

 
Intervjuguiden till denna studie innehåller fem teman. Dessa är Ärendets inledning, Hembesök, 
Utredningsförfarande, Överklagan och Syn på anhöriga. De frågor som fanns med i 
intervjuguiden baserades på tidigare förkunskap kring ämnet samt litteraturstudier om hur 
biståndsbedömningsprocessen kan se ut.66

 
För att få en uppfattning om hur frågorna i intervjuguiden skulle uppfattas av 
biståndsbedömarna gjordes en testintervju med en biståndsbedömare som inte skulle komma 
att delta i studien. 
 
Larsson skriver att frågorna i en intervju kan syfta till att få fram olika saker. Frågorna 
fokuserar på olika saker beroende på vad som är mest intressant.67 Utifrån hans definitioner 
sökte vi kvalitativ kunskap, vilket innebär att detaljerad och informationsrik data eftersträvas. 
Denna metod används för att fånga intervjupersonernas perspektiv och upplevelser. 

6.1.5 Urval 
Eftersom denna studie är kvalitativ, alltså exemplifierande, finns ingen anledning att göra 
urvalet slumpmässigt. Vi har därför gjort ett selektivt urval av studieobjekt. Svenning skriver 
att ett urval kan ske på många sätt. Det finns inga speciella regler för hur urvalet bör göras 
dock kan det vara meningsfullt att studera hur det brukar se ut. Om vi medvetet väljer 
informanter från två områden som är varandras motsatser/motpoler, gör vi ett motpols-
/extremvärdesurval.68 Det är en strategi som har använts vid urvalet till denna studie för att få 
olika infallsvinklar.  
 
Vi bestämde oss för att genomföra denna studie inom Göteborgs stad. Vi planerade att 
genomföra intervjuer med handläggare från nio stadsdelar. Dessa valdes ut med tanke på att 
ett så brett spektrum av stadsdelar som möjligt skulle inkluderas i studien, beträffande såväl 
geografisk placering, storlek samt befolkningssammansättning.  
 
Till en början var målet att boka intervjuer med biståndsbedömare från de särskilt utvalda 
stadsdelarna. Allteftersom vi tog kontakt per telefon för att boka intervjuer, blev det uppenbart 
att intervjuer fick bokas där intresse och tid fanns. Därav blev urvalet ändock slumpmässigt 
gällande stadsdelar. 

6.1.6 Genomförande av intervjuer 
Studien genomfördes genom att nio biståndsbedömare intervjuades.69  De arbetar alla i någon 
av Göteborg stads 21 stadsdelar. De intervjuade handläggarna arbetar i skilda stadsdelar.  
 

                                                 
65 Larsson Sam (2005) : Kvalitativ metod   
66 Amundberg, Westlund  
67 Larsson 
68 Svenning 
69 En deltagare i studien arbetade dock som chef för biståndsbedömarna i en stadsdel. Vi valde dock att ta med 
denna deltagare ändå, då personen i perioder gjorde egna biståndsbedömningar.  
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Vid varje intervjutillfälle var två av uppsatsskrivarna med. En var ansvarig för intervjun 
medan den andra lyssnade och kompletterade med frågor om det var något ytterligare som 
behövde belysas. Intervjuguiden användes vid intervjuerna och dess teman innehåller ett antal 
frågor, som inte har ställts i samma ordning till alla informanter och inte heller har alla frågor 
ställts till alla deltagare i undersökningen. De följdfrågor som har ställts har varit relevanta i 
den specifika intervjusituationen och har således inte varit desamma i de olika intervjuerna.   
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare, varade mellan 30-90 minuter och gjordes på 
biståndsbedömarnas arbetsplatser. Vid intervjuns början informerades deltagarna om att 
varken deras namn eller den stadsdel de arbetar i kommer att redovisas i studien. Information 
gavs även kring vad som inkluderas i begreppet anhörig samt att studien inriktar sig på äldre 
utan demensdiagnos eller uttalad demensproblematik. 

6.2 Validitet 
Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska materialet kan vara problematisk att finna 
men krävs för att forskningen inte skall bli meningslös. Denna koppling, det vill säga att mäta 
det som avsikten var att mäta, kallas validitet.70 Validitet är inget isolerat fenomen utan något 
som bör beaktas i alla steg av uppsatsskrivandet.71  
 
En undersökning kan beskriva verkligheten olika väl. Det är många beståndsdelar som ska 
stämma överens. Intervjuer, observationer, informanternas öppenhet, metoder och så vidare 
ska i största möjliga mån bilda en strukturerad helhet. I den här studien kan sättet vi 
formulerar frågorna på till informanterna äventyra dess validitet. Frågorna kan vara otydliga, 
intervjuaren kan påverka informanten med egna värderingar, informanten kanske inte vill 
avslöja detaljer ur sitt liv och håller extra hårt på sin yrkesmässiga integritet. De här 
faktorerna är viktiga att tänka på vid utformningen av intervjuguiden och i intervjusituationen. 
 
Det finns flera olika typer av validitet. Inre validitet handlar om hur studien läggs upp och om 
dess ingående delar. Om delarna inte kan uppnå validitet kan inte undersökningen som helhet 
göra det heller. Konkret handlar inre validitet om att frågor ställs till rätt person eller rätt 
grupp av människor, att rätt mätinstrument används vid rätt tillfälle, att tillräckligt många 
indikatorer finns med för att täcka en fråga och så vidare. Den vanligaste formen av inre 
validitet är den som kallas för face validity. Vanligtvis bedöms då validiteten personligen av 
den eller dem som genomfört undersökningen genom att kontrollera att det finns en 
överensstämmelse mellan teori och empiri.72  
 
Då vår frågeställning behandlar biståndsbedömares upplevelse av ett visst fenomen menar vi 
att frågorna har ställts till rätt målgrupp. Det är svårt att veta om ytterligare frågor kunde ha 
ställts till informanterna och på vilket sätt dessa skulle ha utformats för att få fram ytterligare 
information om ämnet eller närliggande intressanta aspekter.  
 
Utformningen av intervjuerna påverkades av den förförståelse som vi har om äldreomsorgen, 
då vi hade förmågan att tänka i termer av möjliga svar och på förhand formulera eventuella 
följdfrågor. Mätinstrumentet var således lämpligt för den undersökning som gjorts. Det finns 
en överensstämmelse mellan empiri och teori i denna studie då det varit möjligt att analysera 
våra intervjusvar med hjälp av lagen, såsom tanken var.  

                                                 
70 Svenning 
71 Kvale Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun 
72 Kvale, Svenning 
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Yttre validitet handlar om undersökningen som helhet, om möjligheterna till generalisering 
utifrån en särskild studie. För att kunna generalisera en kvalitativ studie krävs att den 
empiriska grunden är korrekt. Allmänt gäller att försiktighet skall iakttas när försök att 
generalisera görs utifrån kvalitativa undersökningar eftersom intervjumaterialet ofta härrör 
från ett mindre antal informanter.73 Denna undersökning är kvalitativ med ett litet antal 
informanter varför inga försök till generalisering görs från vår sida.  
 
Innehållsvaliditet innebär att alla aspekter av undersökningens frågeställning skall täckas in 
under den datainsamlingsmetod som valts för studien, i detta fall kvalitativa intervjuer.74 I den 
här studien räcker det till exempel inte att fråga informanterna rakt ut om de tycker att 
anhörigas deltagande påverkar biståndsbedömningsprocessen. Den övergripande 
frågeställning vi vill få besvarad, bör operationaliseras och har så gjorts.  

6.3 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet75 har sammanställt ett antal individskyddskrav med fyra huvudkrav för att 
skydda individer som deltar i vetenskapliga studier. Vi har valt att redovisa en del av dessa 
individskyddskrav vars innehåll har relevans för vår studie.  
 
Ett av dessa krav är informationskravet. Det innebär att forskaren ska informera dem som 
studien berör om studiens syfte.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall försäkra sig om att deltagarna har gett sitt 
informerade samtycke till att medverka i studien. Deltagare i studier ska ha rätt att bestämma 
om, hur och på vilka villkor de ska delta. De ska när som helst kunna avbryta sin medverkan 
utan att det får några negativa konsekvenser för dem. Deltagare som beslutar att avbryta sitt 
deltagande får inte utsättas för påtryckningar eller påverkansförsök.  
 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter som kan identifiera deltagare i 
en undersökning ska förvaras så att ingen obehörig kan få ta del av dessa. Detta gäller i 
synnerhet om uppgifterna är etiskt känsliga. Ingen enskild individ skall kunna identifieras i 
materialet.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda endast får användas för 
forskningsändamål.76

 
Redan vid första förfrågan informerades biståndshandläggarna om att studien ligger till grund 
för en c-uppsats på Socionomprogrammet på Göteborgs universitet. Alla informanter blev 
innan de tackade ja till att delta informerade om studiens huvudsakliga syfte och 
frågeställningar, att intervjuerna skulle komma att bandas samt att full anonymitet garanteras. 
Vi informerade ytterligare en gång om detta före intervjuernas start. Vid genomförandet 
förklarades vad den fulla anonymiteten innebär. Biståndsbedömarna informerades om att de 
skulle komma att vara helt anonyma gällande, namn, kön, ålder, etnisk bakgrund samt vilken 
stadsdel de är verksamma i. 
 
Kvale tar upp ytterligare några aspekter av etiska överväganden. Han menar att en 
intervjuundersöknings syfte inte enbart ska gälla det vetenskapliga värdet av den eftersträvade 
                                                 
73 Svenning 
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75 www.vr.se 
76 www.vr.se 
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kunskapen, utan det bör även eftersträva att förbättra den undersökta mänskliga situationen. 
Forskaren bör även överväga vilka eventuella konsekvenser som deltagande i intervjun kan 
innebära för de medverkande. Ett etiskt problem vid utskriftsförfarandet är vad som kan 
tänkas vara en tillförlitlig utskrift av den intervjuades muntliga uttalanden. När det gäller 
analysförfarandet, menar Kvale att ett etiskt problem är hur pass djupt och kritiskt 
intervjuerna kan analyseras, samt huruvida de intervjuade skall ha inflytande över hur deras 
uttalanden tolkats.77

 
Vi har haft samtliga av Kvales etiska överväganden i åtanke under studiens gång. Vi anser att 
studien kan fylla ett syfte, genom att medvetandegöra hur situationen kan se ut inom vårt 
undersökningsområde. Kanske kan det färdiga materialet vara till hjälp för både frustrerade 
biståndshandläggare och för anhöriga. Gällande utskrift av det bandade materialet är det 
enkelt att kontrollera att det som nedskrivits är exakt det som sades under intervjuerna, desto 
svårare att avgöra om det som informanterna faktiskt menade med vad de sade framkommer i 
det transkriberade materialet.  
 
Dock tycker vi oss ha gjort en extra försäkran av att det sagda tolkas på rätt sätt genom att två 
av oss var närvarande under varje intervjutillfälle, vilket gett fler perspektiv på materialet. 
Hade vi erhållit det transkriberade materialet utan att själva ha genomfört intervjuerna, hade 
vi troligtvis tolkat det på ett annat sätt. 
 
När analysen gjorts av det utskrivna muntliga materialet har vi haft i åtanke på vilket sätt 
informanterna uttryckt sig, i vilket sammanhang de uttryckt en viss åsikt, deras minspel, 
kroppsspråk, röstläge, skratt och betoningar. Detta kan ha både negativa och positiva 
konsekvenser på analys/tolkningsförfarandet. Positivt kan vara att vi har tolkat det sagda i 
dess rätta kontext varpå fler dimensioner framträtt.  
 
En person som inte deltagit under intervjun hade troligtvis tolkat det skrivna materialet på ett 
annat sätt än vi gjort. Det här skulle kunna leda till att studiens resultat blivit ett annat. Vårt 
deltagande vid intervjutillfällena kan ha påverkat oss. Detta kan vara negativt vid tolkningen 
av det transkriberade materialet, då vi redan kan ha bildat oss en uppfattning kring vad 
intervjupersonerna menat.    
 
Kvale menar att forskarens roll är väldigt viktig när kvalitativa intervjuer valts som metod. 
Intervjuaren eller forskaren är själv det viktigaste instrumentet för att förvärva kunskap och 
samla data. Det finns tre uttalade etiska aspekter av denna forskarroll. För det första så har 
forskaren ett vetenskapligt ansvar inför sin profession och sina undersökningspersoner att 
genom studien få fram kunskap som är värd att veta. Den andra etiska aspekten är relationen 
till undersökningspersonerna där forskaren kan anlägga olika perspektiv på sin forskning 
såsom exploatör eller vän. Den tredje etiska aspekten är att forskningen skall vara oberoende, 
både av eventuella finansiärer, lärare och intervjupersoner.78  

6.4 Postmodernistiskt tankesätt 
Det vetenskapsfilosofiska perspektiv som anläggs i studien är ett postmodernistiskt tankesätt. 
Vi har främst haft detta tankesätt i åtanke när vi transkriberat intervjuerna samt då vi har 
reflekterat kring dessa. Tankesättet innebär att vi studerar de sociala konstruktioner av 
verkligheten som framkommer under intervjuerna. Utifrån detta perspektiv är det särskilt 
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viktigt att beakta intervjuns språkliga dimension. Betoningen läggs på de berättelser som 
konstrueras via intervjun.79

 
I den kvalitativa forskningsintervjun frambringas kunskap, vilken relateras till fem aspekter 
av postmodern kunskapsproduktion. Dessa fem sammanfattas som den samtalsmässiga, den 
narrativa, den språkliga, den kontextuella och den relationella. Ovan nämnda aspekter ligger 
till grund för att klargöra den kunskap som framkommit genom intervjuerna. 
 
Med kunskap som samtal menas att kunskapen är det som sägs i intervjun. En verklighet 
bortom detta behöver inte nås. Hur samtalet är konstruerat och vad det leder till är där fokus 
bör ligga. 
 
Kunskap som berättelse handlar om att den narrativa kunskapen träder in på bekostnad av den 
formaliserade kunskapen. 
 
Kunskap som språk handlar om att intervjuns kommunikationssätt är språket. I detta tolkas 
språkspel och talhandlingar. I postmodernt tankesätt menas att språket skapar en verklighet 
och varje språk skapar en verklighet på sitt eget sätt. I denna postmodernistiska syn på 
språkets betydelse förlorar idén om en objektiv verklighet sin ställning. 
 
Kunskap som kontext handlar om att intervjun äger rum i ett speciellt sammanhang och 
meningen av uttalandena beror på just den kontexten. Eftersom intervjuer sker i en viss 
kontext går det inte att automatiskt överföra denna kunskap till ett annat sammanhang. 
 
Kunskap som relation innebär att intervjun är en relation mellan två personer som samtalar 
kring ett ämne de har gemensamt intresse av. Postmodernt tänkande betonar att kunskapen är 
relationell, att den skapas och existerar i en relation mellan en person och världen utanför.80

 
Vi har reflekterat över och analyserat de resultat som framkommit i studien genom att anlägga 
det postmodernistiska tankesättet. Särskilt har fokus lagts på den kontext som intervjun sker i. 
Biståndshandläggarnas uttalanden är vad de är, på grund av det sammanhang de uttalas i. Det 
sagda tolkas av oss i den kontext det tillkommit i, varför det kan vara svårt att överföra den 
nya kunskapen till ett annat sammanhang. I en annan kontext hade genomförandet av 
intervjuerna med hög sannolikhet sett annorlunda ut. Vilka vi är, vilket ärende vi kommer i, 
vilka handläggarna är och så vidare är alla olika aspekter av vad som gör kontexten till vad 
den är. Kunskap som kontext tycker vi är den viktigaste aspekten av det postmodernistiska 
tankesättet. 
 
Att en form av beroendeförhållande förekommer mellan oss och intervjupersonerna är 
ofrånkomligt. Under analysen har vi fått förhålla oss till att det som sägs under intervjun 
kanske inte är den personens egentliga uppfattning om ämnet i fråga. Dock gör vi ett intrång i 
denne persons tankevärld genom att utgå från att intervjupersonen menat någonting annat. Vi 
har helt enkelt haft att förhålla oss till det som intervjupersonerna har berättat. Denna 
berättelse är det underlag som analysen har gjorts utifrån. Deras verklighet, eller den 
verklighet de delar med sig av till oss är det enda vi med säkerhet kan ta ställning till och 
tolka.  
 

                                                 
79 Larsson Sam (2005) : Kvalitativ metod 
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Det språk som delas av informanterna och oss skapar också förutsättningar för hur det sagda 
tolkas. Vi och informanterna delar ett gemensamt språk i form av kunskaper i socialt arbete. 
Denna delade upplevelsevärld innebär att ett speciellt språk utvecklas i mötet mellan oss och 
handläggarna. Framförallt har denna kunskap påverkat den tolkning som gjorts av det 
transkriberade materialet.  
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7. Resultat/Våra reflektioner 
Redovisningen av resultaten kommer att redovisas utifrån de olika teman som beskrivs i 
intervjuguiden. Alla informanter har således pratat om dessa teman men i olika stor mängd, då 
följdfrågorna varierat. Intervjuerna har fokuserat olika mycket på de olika teman vi har, 
beroende på vad informanterna var mest intresserade av att prata om och vad de hade mest att 
dela med sig av. 
 
För att lättare skapa en känsla av sammanhang för läsaren och göra studien översiktlig, 
presenteras resultat och analys för varje tema sammanhängande. Resultatet presenteras under 
rubriken resultat och analysen presenteras under rubriken reflektion. Resultatet kommer att 
presenteras som en sammanfattning av det mest intressanta som framkommit under 
intervjuförfarandet. 

7.1 Ärendets inledning 
Ett ärende inleds när den enskilde ansöker om en insats eller när en anmälan inkommer till 
biståndsenheten.  

7.1.1 Den första kontakten med biståndsenheten  
Resultat: 
Samtliga handläggare uppger att den första kontakten kan ske på flera olika sätt. Ungefär 
hälften av handläggarna uppger att det vanligaste är att en anhörig ringer och gör en anmälan. 
En handläggare menar att det vanligen är den enskilde själv som ringer och gör en ansökan. 
Det kan också komma in anmälningar från sjukhusen via kallelse till vårdplanering samt från 
hemsjukvården, vårdcentralen, hemtjänstpersonal, fastighetsskötare, grannar med fler. 
 
Vid anmälan efterfrågar samtliga handläggare kortfattad information om den anmälan gäller. 
Fokus ligger då på den enskildes hjälpbehov och hälsotillstånd. Ett par handläggare menar att 
de ibland får mer information än som efterfrågas, då anhöriga ofta har ett stort behov av att 
prata med någon om den äldre. Handläggarna berättar att anhöriga många gånger upplever en 
frustration över den rådande situationen. 
 
Drygt hälften av biståndsbedömarna uppger att de vid anmälan vill veta anledningen till att 
kontakt tagits. Några informanter vill veta om den enskilde har kännedom om att en anmälan 
har gjorts till biståndsenheten. En av informanterna efterfrågar olika mycket information 
beroende på vem det är som gör anmälan och menar att nära anhöriga vet mer om den 
enskilde än till exempel en granne gör. 
 
En informant säger sig bilda en uppfattning om den enskilde via anhörigas information innan 
hembesöket och tycker det är positivt med förhandsinformation. Information påverkar och ger 
en referensram om personen innan besöket, menar informanten. 
  
 
Reflektioner: 
I Rapporten Bevilja och ta emot hjälp81 framkommer, precis som i den här studien, att den 
första kontakten med biståndsenheten vanligtvis sker per telefon, vare sig det gäller anmälan 
eller ansökan.  
 
                                                 
81 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
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Ofta har biståndsbedömarna redan innan hembesök hos den enskilde bildat sig en uppfattning 
om dennes behov, vilka grundas på andras, exempelvis anhörigas information. Det 
framkommer vidare att dessa behov inte alltid stämmer överens med den enskildes egen åsikt 
om sina behov.82

 
Westlund skriver att den enskilde kan känna sig nöjd och tillfreds om denne märker att 
biståndshandläggaren visat intresse och tagit reda på fakta om dess person, behov och 
problem. Utredning och handläggning kan underlättas eftersom den enskilde genom detta får 
större förtroende för handläggaren. Sådan här förhandsinformation hjälper också 
handläggaren att förbereda sig inför mötet. 
 
En möjlig negativ aspekt med förhandsinformation är att den kan blockera uppmärksamheten, 
så att handläggaren missar andra, kanske lika viktiga behov. Handläggarens lyssnande kan bli 
selektivt när denne har förhandsinformation om den enskilde.83

 
Vi undrar om förhandsinformation kan sätta en viss prägel på mötet? Risken finns att den 
enskilde faktiskt inte anser sig ha den formen av hjälpbehov som framkommit via anmälan. 
Om handläggaren känner till mycket om den enskilde innan första mötet, finns risk för att en 
objektiv syn på behoven ej är möjlig, menar vi. 
 
Vår tanke är att förhandsinformationen i vissa fall kan påverka rättssäkerheten på så sätt att 
handläggaren redan innan mötet har fått höra av anhöriga vad de anser att behovet är. I 1 kap 
1 § Socialtjänstlagen framkommer det att socialtjänsten i arbetet med äldre ska ta hänsyn till 
deras integritet. Vår tolkning är att den enskildes integritet kan äventyras om andra människor 
har åsikter om dennes liv.                                                                         

7.1.2 Anhörigas kännedom om ansökningsprocessen 
Resultat: 
Ett par handläggare upplever att de flesta av de äldres anhöriga känner till lagstiftningen och 
vem som har rätt att ansöka om bistånd. Cirka hälften av handläggarna upplever att de flesta 
anhöriga inte är bekanta med socialtjänstlagen. Andra tycker att det varierar. Några av 
handläggarna väljer att alltid informera om hur lagstiftningen ser ut, medan andra gör det när 
de upplever att anhöriga inte känner till lagstiftningen. 
 
Reflektioner: 
Biståndsenheten kontaktas ofta av en anhörig som vill meddela att en äldre behöver hjälp. Vid 
sådana tillfällen skall biståndshandläggaren kontakta den äldre för att erhålla dennes 
viljeyttring.84

 
Vi finner det intressant att det var så stora skillnader i informanternas uppgifter kring 
huruvida anhöriga känner till lagstiftningen eller ej. Positivt är att alla handläggare verkar 
vara måna om att informera, då något verkar oklart från de anhörigas sida. Vi anser att de 
genom detta värnar om den enskildes rättssäkerhet. Genom att göra klart för anhöriga vad som 
gäller, minskar kanske risken att de försöker utöva påtryckningar. Detta eftersom det torde 
vara enklare att acceptera beslut fattade med lagstöd, tror vi. 
 

                                                 
82 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
83 Westlund 
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Vi har dock en tanke om att anhöriga som endera känner till eller inte känner till 
lagstiftningen utgör en viss påverkan på biståndsbedömaren. På det viset kan kanske den 
enskildes rättssäkerhet komma i kläm. Kan det vara så att anhöriga, som en handläggare 
beskriver dem, är väldigt pålästa och på så sätt får större påverkansmöjligheter? Anhöriga 
som inte känner till gällande rätt har kanske inte samma kraft bakom sina önskemål som de 
pålästa anhöriga.  

7.1.4 Boka tid för hembesök 
Resultat: 
Nästan hälften av handläggarna uppger att det förekommer bokningar av hembesök direkt 
med den enskildes anhöriga, alltså utan att ha talat med den enskilde överhuvudtaget. En 
handläggare uppger att denne tydligt säger till anhöriga att de inte kan gå över huvudet på den 
enskilde, men antyder ändå att det förekommer. 
 
Reflektioner: 
Lindelöf och Rönnbäck menar att det i alla yrkesområden förekommer skillnader i det som 
görs och det som är föreskrivet. I deras forskning framkom att mycket av det som sker inom 
handläggning inte sker inom ramen för de formella reglerna. Handlandet styrs av rutiner och 
standards. Forskarna menar att det föreskrivna ibland blir förlegat.85  
 
Det är inte ovanligt att biståndsenheten kontaktas av anhöriga som vill meddela att en äldre 
behöver hjälp. Vid sådana tillfällen skall biståndshandläggaren kontakta den äldre för att 
erhålla dennes viljeyttring.86

 
Vuxna barn har inte någon laglig rätt att fatta beslut för sina föräldrar, om de inte blivit 
förordnade som gode män. Men även den som är god man måste erhålla huvudmannens 
samtycke för alla rättsliga handlingar förutom de som avser den dagliga hushållningen.87

Det är således inte korrekt att via anhöriga boka hembesök, utan personlig kontakt med den 
enskilde.  
 
Beslutet att gå hem till någon oanmäld, grundat på vad anhöriga säger upplever vi som ett 
intrång i den enskildes självbestämmanderätt. En enskild som inte ansökt, inte anser sig 
behöva hjälp, inte vill ha hjälp, inte känner till anmälan torde kunna känna sig oerhört kränkt i 
en situation där biståndsbedömare tillsammans med den enskildes anhöriga, eller själv 
kommer inklampandes i hemmet. 

7.2 Hembesök 
Hemmet är den vanligast förekommande arenan för mötet mellan den enskilde och 
biståndsbedömaren. 

7.2.1 Anhörigas deltagande i hembesök 
Resultat: 
I intervjuerna framkom att i de fall de äldre har anhöriga, så är de ofta med vid hembesöken. 
En handläggare beskrev att om en anhörig kontaktar biståndsenheten för att höra när ett 
hembesök skall äga rum, hänvisas den anhörige till den enskilde för att ta reda på det. 

                                                 
85 Lindelöf & Rönnbäck 
86 Amundberg 
87 Jormfeldt, Mia (2002): Brukares och anhörigas syn på autonomi och bemötande inom äldreomsorgen.  
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En annan handläggare beskrev att i de flesta fall tar de äldre själva kontakt med anhöriga för 
att meddela att biståndsbedömaren skall komma på ett hembesök. Det är de äldre som 
bestämmer om de vill ha med anhöriga eller ej.  
 
Reflektioner: 
Vår uppfattning är att självbestämmandet respekteras av handläggarna gällande att de äldre 
själva får utforma hur hembesöket skall se ut, avseende anhörigas närvaro. 

7.2.2 Samtal och samspel  
Resultat: 
Några av handläggarna beskriver att de riktar frågorna direkt till den äldre. Ett par 
handläggare redogör för situationer där anhöriga går in och försöker ta över samtalet men att 
det då är handläggarens uppgift att styra upp konversationen. Några informanter förklarar att 
anhöriga gärna får bidra med bakgrundsfakta, nätverksinformation samt information om vilka 
vardagsbestyr de hjälper den äldre med. Det poängteras dock att huvuddialogen skall pågå 
mellan biståndsbedömaren och den enskilde. 
 
Några handläggare berättar att de ställer direkta frågor till de anhöriga. På grund av att den 
äldre kan negligera sitt sjukdomstillstånd och inte se sina behov fullt ut föredrar en 
handläggare att diskutera med anhöriga för att få en så komplett bild som möjligt. En annan 
informant förklarar att det är av vikt att lyssna till anhöriga då information från dem ofta 
handlar om vilka insatser de utför, till exempel vem som tar hand om tvätten och sköter inköp. 
En av handläggarna nämnde situationer där den enskilde hänvisar frågorna till sin anhörig 
vilket handläggaren säger sig respektera. 
 
På frågan om handläggaren någon gång talar enskilt med anhöriga eller med den enskilde 
under ett hembesök, svarade samtliga att det väldigt sällan händer. En informant berättar att 
det förekommer situationer där anhöriga har sprungit efter i hallen och där vill byta några sista 
ord. Informanten försöker undvika dessa situationer för att den enskilde inte ska känna att de 
pratar över huvudet på honom eller henne. 
 
Reflektioner: 
I Socialtjänstlagen har anhöriga ingen påverkansrätt mer än att myndighetspersonen kan tala 
med dem. Anhöriga har ingen formell rätt till insyn i ärendet om den enskilde inte har godkänt 
det.88

 
Enligt Westlund bör alla utredningssamtal föras i enrum där inga störningsmoment finns och 
där biståndshandläggaren kan ge den enskilde tillräckligt med tid. Omsorgstagare känner sig 
friare att tala om problem och bekymmer om de kan göra det i en trygg miljö, gärna det egna 
hemmet, utan störningar och avbrott. Det uppfattas av författaren som mycket vanligt att 
anhöriga deltar i behovsbedömningssamtal och att de har egna intressen i sammanhanget.89  
 
Vid gemensamma samtal med den enskilde och anhöriga finns risk att det uppkommer 
intressekonflikter och sammanblandning av vem som egentligen tycker vad, men om den 
äldre önskar bör en anhörig delta vid behovsbedömningssamtalet. Om den enskilde däremot 
inte uttryckligen uttalat ett sådant önskemål, kan det vara lämpligt att föra två separata samtal. 

                                                 
88 Amundberg 
89 Westlund 
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Det är också den enskilde själv som i första hand förväntas redogöra för sina behov. Samtidigt 
måste biståndshandläggaren visa en viss förståelse för den oro anhöriga kan känna.90

 
Somliga biståndsbedömare använder anhöriga som ett redskap för att få fram information. Vi 
tror att den information biståndsbedömarna tar del av genom anhöriga kan påverka dem i 
deras behovsbedömning då en annan bild av den äldres verklighet kan framträda. Om nya 
fakta framkommer som bättre belyser den enskildes situation är det till gagn för den enskilde 
som då torde bli behovsbedömd i vidast möjliga bemärkelse. Dock är det svårt att veta om 
anhörigas syn på verkligheten är den ”sanna” eller om det till exempel är anhörigas oro som 
talar. 

7.2.3 Meningsskiljaktigheter mellan den enskilde och anhöriga 
Resultat: 
Flertalet av informanterna berättar att det är vanligt förekommande att den enskilde och dess 
anhöriga är av olika åsikt beträffande vilket hjälpbehov den äldre har. 
 
En av informanterna uttrycker att det finns anhöriga som är lyhörda för vad den äldre vill men 
det finns även anhöriga som försöker övertala den äldre. En sådan övertalning kan ske genom 
att den anhöriga säger till exempel ”du vet ju att det inte är så lätt för dig när du ska duscha”. 
Handläggaren förklarar att det är ganska vanligt att anhöriga talar på det här viset för att få 
den äldre att acceptera någon form av hjälp. Denna handläggare förklarade även vikten av att 
som biståndsbedömare alltid bekräfta den enskilde och inte glömma att det är denne som ska 
ansöka och inte anhöriga. 
 
Ett dilemma, menar en handläggare, är när en slutkörd maka/make sköter mycket i hemmet 
och den hjälpbehövande makan/maken inte vill ta emot hemtjänst. Handläggaren berättar att 
det förmodligen kommer sluta i katastrof då situationen är ohållbar. Svårigheten är här att 
handläggaren har två personers rätt att bevaka. I dessa fall brukar handläggaren föreslå att 
makarna provar på hjälp i några veckor för att se om den hjälpbehövande sedan accepterar 
detta. 
 
Några handläggare menar att både anhöriga och de själva ofta anser att hjälpbehovet är större 
än vad den enskilde själv tycker. I dessa fall förekommer det att handläggarna lirkar, försöker 
övertala och råda de äldre att ta emot hjälp. Samtidigt talar de om för de anhöriga att det i 
slutändan är den enskildes vilja som styr. En informant förklarar att det kan bli underligt när 
anhöriga försöker övertala den äldre att ansöka om vissa insatser som biståndsbedömaren vet 
att den äldre inte har rätt till. 
 
Flera handläggare uppger att de uppmuntrar de äldre till att prova på hemtjänstinsatser och 
informerar dem samtidigt om att denna hjälp kan sägas upp när som helst. Då detta sker kan 
påföljden bli att anhöriga tar kontakt med biståndsbedömaren och är upprörd över att den 
enskilde ej får den hjälp den behöver. 
 
En handläggare anser att det är dennes uppgift att reda ut vad som stämmer i de fall anhöriga 
och den enskilde har olika syn på verkligheten. Handläggaren berättar vidare att denne ofta 
känner på sig vad som stämmer, annars ställs kontrollfrågor. 
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De flesta biståndsbedömare säger att det i slutändan inte spelar roll vad de själva eller 
anhöriga har för åsikt, det är den äldre som bestämmer. Vill den äldre inte ansöka om bistånd, 
finns ingen ansökan att behandla. Flera handläggare berättar att de inte avskriver personen 
helt utan hör av sig med jämna mellanrum för att åter erbjuda hjälp. Några biståndsbedömare 
berättar att det förekommer att en ansökan görs av den enskilde efter påtryckningar från 
anhöriga. Flera biståndsbedömare berättar att sådana situationer kan vara jobbiga, då de vet att 
den enskilde egentligen inte vill ansöka om den aktuella insatsen. ”Jag minns ett tillfälle när 
personen gjorde det till slut [ansökte om växelvård] så trillade det en stor tår ner för ögat 
samtidigt. Det var hemskt. Jag visste att han egentligen helst ville vara hemma hela tiden” 
 
 
Reflektioner: 
Nordström och Dunér beskriver att biståndsbedömarna i deras studie var noga med att påpeka 
att det är den enskildes vilja som gäller. Ibland uppkommer det dock situationer då den 
enskilde faktiskt inte inser sitt hjälpbehov. Då försöker handläggaren, precis som någon av 
informanterna i vår studie berättat, påverka den äldre i rätt riktning genom att ”lirka”. Det blir 
en konflikt mellan den äldres rätt till självbestämmande och det gemensamma ansvar 
människor har för varandra. Handläggaren riskerar således att begå både övergrepp och 
underlåtenhet. 
 
Författarna förklarar vidare att det många gånger kan vara svårt att veta vad den enskilde vill. 
Kanske har denne svårt att uttrycka sig eller på annat sätt göra sig förstådd. Dock måste 
biståndshandläggaren ha en uttalad ansökan eller viljeyttring som de kan tolka som en 
ansökan för att kunna bevilja bistånd. Dessa biståndsbedömare menade också att det är lättare 
att förhålla sig till och föra en dialog med de äldre som har en tydligt uttalad vilja, till skillnad 
från de fall där de äldre låter sig styras av sina anhörigas vilja och sedan ångrar sig.91

 
Vi tycker det är positivt att så många handläggare ser till den enskildes rätt. I de fall där det 
förekommer övertalningsförsök från handläggarnas sida finns det dock en risk. Risken ligger i 
att en inskränkning i självbestämmandet görs. Dock har kommunen enligt 
2 kap 2 § Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för dess invånare.  
 
Den enskilde har dock ett eget ansvar för sitt liv. Det förekommer situationer där personer 
som är berättigade till hjälp avvisar det erbjudna biståndet. Den enskilde bestämmer över sitt 
liv och ärendet skall då avslutas. Att helt överge de individer som tackar nej till bistånd i en 
sådan situation är dock en alltför snäv tolkning av lagen. Den enskildes självbestämmande 
och integritet får ge vika vid en uppkommen nödsituation. Detta innebär att en äldre människa 
som lever i misär eller vanvård är kommunens ansvar.92

 
För oss är det tydligt att anhöriga påverkar biståndsbedömningsprocessen på så vis att 
biståndsbedömarna lyssnar på dem. I de fall där de håller med anhöriga försöker de i sin tur 
påverka de äldre. Utan anhöriga hade inte en sådan situation uppkommit, vilket hade gjort att 
en annan bild kanske framkommit till biståndsbedömaren. Detta kan leda till att den enskilde 
inte får vad denne är berättigad till, då svårigheter kan finnas att förklara de egna behoven på 
ett adekvat sätt. Samtidigt kan den enskilde ansöka om ”för mycket” bistånd eller insatser som 
de egentligen inte vill ha, om anhöriga trycker på och är oroliga.  
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Nordström och Dunér har fått fram resultat i sin studie som visar att många äldre inte står fast 
vid sin åsikt om sina behov när deras anhöriga anser något annat.93 Vi funderar kring om det 
kan vara så att den enskilde ibland blir överkörd av sina anhöriga [och av 
biståndshandläggaren]?  
 
I rapporten Bevilja och ta emot hjälp beskrivs vidare att biståndshandläggarna i studien ibland 
använder sig av anhöriga för att förmå de äldre att ansöka om hjälp.94 Vi tror att även 
informanterna i vår studie, i viss mån, ser äldres anhöriga som en resurs för just detta ändamål. 
Visst finns en ansökan från den enskilde, men hur är det med den enskildes självbestämmande 
om övertalning krävts för att denne ska vara beredd att ansöka om en insats? 
 
Nordström och Dunér beskriver något som kallas för skendilemma. Detta dilemma uppstår när 
den äldres behov och vilja går emot anhörigas syn på dennes behov samt när äldreomsorgen 
saknar möjlighet att tillgodose dessa behov.95 Detta dilemma är påfallande i denna studie, 
tycker vi.  
 
Biståndshandläggarna beskriver att de måste ta full hänsyn till den enskildes vilja, men att 
anhöriga ibland har en annan åsikt än den enskilde. Samtidigt har de organisationens riktlinjer 
och regler att förhålla sig till när beslut ska fattas. I situationer som ovanstående känns det 
självklart att biståndshandläggare påverkas på ett eller annat sätt. Vi tror att när människan 
hamnar i dilemman av olika slag tvingas hon att tänka till lite extra, att tänka ett steg längre. 
Slutsatsen vi drar av detta resonemang är således att biståndsbedömningsprocessen påverkas 
när handläggarna tvingas reflektera i vidare bemärkelse.  
 
Portalparagrafen i socialtjänstlagen beskriver att verksamheten skall bygga på respekt för 
människors självbestämmande och integritet.96 Denna lydelse uttrycker tydligt att de äldres 
rätt till självbestämmande inte går att förbise om det inte finns en god man tillsatt. Detta 
självbestämmande hindrar givetvis inte anhöriga att vara delaktiga eller att komma med 
synpunkter och särskilt om den äldre önskar det. Dock finns det inget utrymme att fatta beslut 
åt den enskilde. Dennes rätt till självbestämmande måste alltid vara större än 
biståndsbedömares och anhörigas oro för den äldre.  

7.3 Utredningsförfarandet 
Utredningen är den dokumentation som sker genom biståndsbedömningsprocessen.  
 
Resultat: 
Samtliga biståndsbedömare i undersökningen arbetar med samma datasystem. Detta 
datasystem har en mall för hur utredningar skall skrivas. Där finns det enligt informanterna 
olika rubriker såsom uppgifter från den enskilde och uppgifter från anhörig.  
 
Biståndsbedömarna som intervjuades har olika åsikter om huruvida det är viktigt att det 
framkommer i utredningen vem som sagt vad under hembesöket. En handläggare tycker det är 
viktigt att tänka på hur en utredning skrivs så att det framkommer vad den enskilde tycker och 
vad som är någon annans ord. En informant menar att bara det som är av vikt behöver 
specificeras i utredningen. 
 
                                                 
93 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
94 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
95 Nordström Monica & Dunér Anna (2003): Dilemman i biståndsbedömarnas yrkesutövning 
96 Socialtjänstlagen 1 kap 1 §  
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En deltagare i undersökningen uttrycker vikten av att i utredningen notera om den enskilde 
blivit pressad till att ansöka om viss insats av anhöriga. 
 
Några informanter menar att deras utredningar inte fokuserar på vad folk tycker och tänker 
utan på hälsotillstånd, boendesituation och liknande. Vidare menar några informanter att de 
anhörigas åsikter inte är relevanta då det bara är den enskilde som kan ansöka om bistånd. 
 
Några biståndsbedömare menar att det är svårt att definiera vad som är övertalning från 
anhöriga och/eller dem själva och vad som via diskussion leder fram till en ansökan. 
Handläggarna menar att det är svårt att formulera i utredningen om det finns tveksamheter hos 
den enskilde.  När den enskilde ansöker om en insats, anses det vara dennes vilja vilket 
innebär att tveksamheter inte behöver formuleras i utredningen. En informant uttrycker att det 
kan vara svårt att avväga vad som bör skrivas i en utredning, då den ofta läses av både den 
enskilde och anhöriga.  
 
Reflektioner: 
I intervjumaterialet framkommer att vikten av att påvisa i text vem som sagt och tyckt vad 
under hembesöket inte är lika stor hos alla biståndsbedömare. Amundberg menar att 
tjänstemannen skall skriva en saklig och lättförståelig utredning och ange varifrån uppgifter 
härrör.97

 
Dokumentationen utgör ett av handläggarens ansvarsområde och kan ses som ett ”avtryck” av 
handläggningsprocessen och därmed ett kvitto på vad som har skett i mötet. 98 Norström och 
Thunved skriver att endast de uppgifter som är av vikt för det enskilda fallet behöver 
dokumenteras. Dokumentationen bör således begränsas till vad som anses behövas för att göra 
en korrekt bedömning.99

 
Lindelöf och Rönnbäck menar att dokumentationskraven inte följs fullständigt, utan 
handläggarna i deras studie reducerar proceduren till en rutinmässig administrativ syssla för 
att ytligt tillgodose kraven. Forskarna menar att en stor del av det som sker i mötet och ligger 
som grund för beslutet inte dokumenteras. Forskarna menar vidare att socialtjänstlagens 
biståndsparagraf negligeras, på så sätt att den enskildes individuella behov inte framträder i 
den skrivna utredningen, vilket tydligt går emot det föreskrivna. 100

 
Nordström och Dunér skriver att både den äldres önskan och anhörigas synpunkter bör 
beaktas i bedömningen och skrivas ned i utredningen.101 Detta samstämmer med vad en del 
av våra informanter sagt om att notera vad anhöriga sagt och beakta deras synpunkter i 
utredningen. Några handläggare menar dock att det inte är relevant vad anhöriga tycker. Detta 
tolkar vi som att dessa handläggare upplever anhörigas synpunkter som oviktiga. Det kan låta 
hårt, men i lagens mest strikta mening torde det vara korrekt att inte ta hänsyn till vad 
anhöriga önskar eller har åsikter om, om dessa på något vis går emot vad den enskilde vill. 
 
Anledningen till att en del av informanterna inte tyckte det var så viktigt att det tydligt 
dokumenterades vad som hade sagts under hembesöken, tror vi kan bero på att de redan hade 
sorterat denna information i huvudet. Det borde dock vara mer rättssäkert för den enskilde om 

                                                 
97 Amundberg 
98 Lindelöf & Rönnbäck 
99 Norström & Thunved 
100 Lindelöf & Rönnbäck 
101 Nordström & Dunér (2003): Bevilja och ta emot hjälp 
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det tydligt framkommer i utredningen vad som sagts och av vem. Det kan även vara av vikt 
för andra biståndsbedömare som involveras i ärendet längre fram. 
 
7.4 Överklagan 
Beslut som går den enskilde emot kan överklagas enligt förvaltningslagen.  
 
Resultat: 
Flertalet av informanterna berättar att det är väldigt vanligt att anhöriga är drivande vid 
överklagan. Flera biståndsbedömare berättar att de äldre inte kan skriva en överklagan själva 
och att det därför är vanligt att anhöriga har författat dessa men det är den enskilde som 
skriver under. Flera informanter menar att överklagan snarare speglar de anhörigas syn på 
saken än den enskildes.  
 
Flera informanter anger att överklagan i regel gäller avslag på ansökningar om särskilt boende. 
Avseende hemtjänst så är det vanligare att via diskussion komma fram till en lösning, vilket i 
praktiken innebär en omformulerad ansökan istället för ett avslag. 
 
En biståndsbedömare berättar att det aldrig är den enskilde som säger ”det här skall jag 
överklaga”, utan menar att det alltid kommer från anhöriga. Samma biståndsbedömare 
berättar vidare att anhöriga ofta har en orimlig bild av vad äldreomsorgen kan erbjuda den 
äldre, vad särskilt boende innebär och vad som krävs för att bli beviljad detta. En del anhöriga 
anser att den äldre skall flytta till särskilt boende för att den nuvarande bostaden är för stor. 
Då överklagar de beslutet, som de ofta får avslag på, eftersom den enskilde inte har behov av 
särskilt boende men kanske behov av en mindre lägenhet. 
 
En informant berättar att det inte är ovanligt att de äldre ansöker om särskilt boende för att 
anhöriga trycker på. I sådana ärenden är anhöriga ofta drivande från ansökan till överklagan 
och då är det extra viktigt att prata med den enskilde för att försäkra sig om att ansökan 
överensstämmer med dennes vilja.  
 
Reflektioner: 
Avslag på ansökan enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen får överklagas enligt förvaltningslagen. 
22 § Förvaltningslagen lyder Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har 
gått honom emot och beslutet kan överklagas. Enligt denna paragraf är det tydligt att beslutet 
får överklagas av den det angår. Vi ställer oss frågan om ett beslut om särskilt boende enbart 
angår den enskilde? Ja, i lagens mening. Det är enbart den enskilde som kan ansöka om 
bistånd och sedan överklaga ett myndighetsbeslut. 
 
Vi tror att det som engagerad anhörig kan vara frustrerande att inte kunna påverka situationen 
för sina äldre. Att det enbart är den enskilde som kan överklaga ett beslut gör lagen rättssäker 
för den enskilde om dennes och anhörigas syn på vilka insatser som bör ansökas om skiljer 
sig åt. Vi är inte säkra på att det i sådana lägen är den enskildes vilja som träder fram. Om den 
enskilde inte kan formulera en överklagan på egen hand är biståndshandläggaren skyldig att 
hjälpa den enskilde med detta.102 Det behöver således inte vara en anhörig som är behjälplig 
vid överklagan.  
 

                                                 
102 Förvaltningslagen 4 §.  
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Vi tror att anhöriga till viss del kompenserar sitt dåliga samvete genom att engagera sig extra 
mycket i en eventuell överklagan. Istället för att fysiskt engagera sig i den äldre läggs energin 
på det administrativa anhörigskapet. 

7.5 Olika slags anhöriga 
Vilka är de anhöriga som deltar i biståndsbedömningsprocessen och hur beskrivs de av 
informanterna avseende klass, kön, etnicitet och närhet till de äldre.  

 
Resultat: 
Handläggarna som arbetar i innerstadsdelarna och villastadsdelarna beskriver merparten av de 
anhöriga som välutbildade, pålästa och kunniga. Det uppfattas även av handläggarna att dessa 
anhöriga kräver mer för sina äldre och är påstridiga. 
 
I de yttre stadsdelarna, där bostäder byggda under 60-70- talets miljonprogram dominerar, 
upplevs inte anhöriga som lika medvetna om lagstiftningen. De beskrivs snarare som 
tacksamma för vad de får. 
 
Familjer med utländsk härkomst beskrivs av en informant som mer engagerade samt att de har 
en närmre relation till sina äldre. En annan informant beskriver att dessa familjer hyser tvivel 
inför att ha kontakt med myndigheter, på grund av dåliga erfarenheter av myndighetsutövning 
i deras forna hemländer. Detta gör att dessa familjer upplevs som lite svåra att ha att göra med 
av denna informant. 
 
De handläggare som uppger att de har erfarenhet av arbete med tolk berättade att de oftast vid 
ett ärendes inledning anlitar tolk när den enskilde inte behärskar svenska. Under ärendets 
fortsatta gång låter biståndsbedömarna i stor utsträckning anhöriga tolka för den äldre. En 
informant uppger att det är vanligt förekommande att den auktoriserade tolken känner 
familjen varvid informanten anser objektiviteten gå förlorad. 
 
Några informanter tror att anhörigas engagemang blir större ju närmre relationen till den äldre 
är. De flesta handläggarna menar att de äldres barn är de anhöriga som de i störst utsträckning 
kommer i kontakt med. Det är dessa anhöriga som i regel är mest engagerade i sina äldre.  
En handläggare beskriver att det numera är vanligt förekommande att de äldres barn är 
aggressiva i sin framtoning vid kontakten med äldreomsorgen. Denna informant berättar att 
dessa anhöriga är ”förbannade” redan när de tar första kontakten med biståndsenheten.  
 
Samma informant berättar om ett för dem nytt fenomen, nämligen att anhöriga ringer och 
presenterar sig med sin profession; ”hej jag heter Bengt och är jurist på en tjusig byrå och jag 
ringer om min gamla mamma”. Handläggaren tror att det är specifikt för stadsdelen där 
många vårdtagare, såväl som anhöriga, är högutbildade akademiker. 
 
Många informanter beskriver de svårigheter som uppkommer i ärenden där make/maka är 
anhörig. I de fallen behöver handläggaren även ta hänsyn till den icke sökande parten och 
ibland har handläggaren båda parters rätt att bevaka. 
 
De flesta av informanterna uppger att anhörigas engagemang är som störst när ansökan gäller 
särskilt boende och flera menar att det grundar sig i de anhörigas oro och i vissa fall dåliga 
samvete. I dessa situationer beskrivs anhöriga av flera informanter som ”stridiga”. 
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Ett fåtal informanter uppger att kvinnor är mer engagerade i de äldre än män. Döttrar och 
sonhustrur anses av dessa informanter vara de som är mest delaktiga i de äldres liv. 
 
 
 
Reflektioner: 
Vi finner det intressant att det verkar vara stora skillnader i hur insatta anhöriga är i den 
lagstiftning som styr biståndshandläggningen och hur det visar sig i de krav de ställer för sina 
äldre. Lindelöf och Rönnbäck skriver att förmågan att uttrycka sina behov kan påverkas av 
vilken bakgrund den äldre har. Utbildning, ekonomiska förutsättningar och 
levnadsförhållanden är faktorer som kan påverka huruvida någon kan tala för sig och ställa 
krav.103

 
Vår tanke är att anhöriga som är väl insatta i lagstiftning och tillvägagångssätt inom 
biståndsbedömning kan hjälpa den äldre att få sin röst hörd gentemot biståndsbedömaren. 
Detta kan leda till att den äldres behov bedöms utifrån hur väl anhöriga kan argumentera för 
dem. Ur den enskildes perspektiv skulle detta kunna vara positivt om den enskilde och de 
anhöriga delar uppfattning om vad behovet är. Om så inte är fallet kan den äldre bli överkörd 
av vältaliga anhöriga, menar vi.  
 
Biståndsbedömaren kan påverkas av de anhörigas starka röst och kunnande inom området. 
Det kan göra det svårare för handläggaren att lyssna enbart på den äldre. Det kan även finnas 
en rädsla att gå i konflikt med en anhörig som besitter stor kunskap samt har ett pådrivande 
sätt. De äldre som inte har anhöriga som är kunniga om de rättsregler som används inom 
biståndsbedömningen, kan eventuellt ha en mindre chans att bli beviljade sökt bistånd, då 
dessa anhöriga inte kan argumentera för de äldres behov på samma sätt. 
 
De aggressiva anhöriga som det berättas om i en intervju tror vi säkerligen kan påverka 
handläggaren. Vi tänker att de arga anhöriga kan handla utifrån starka känslor av skuld. Dessa 
anhöriga kan få handläggaren att känna sig pressad eller irriterad. De här känslorna skulle 
kunna leda till att biståndsbedömaren handlägger ärendet skyndsamt för att denne inte orkar 
med dessa arga anhöriga. Det skulle kunna medföra att det bistånd som efterfrågas av arga 
anhöriga blir det centrala istället för den enskildes behov och önskemål. 
 
Att använda sig av tolk kan enligt Nyberg avdramatisera mötet mellan enskild och 
myndighetsperson.104 Det är lagstadgat att använda tolk i möten mellan myndigheter och 
enskild när så krävs. I 8 § Förvaltningslagen står att läsa: När en myndighet har att göra med 
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör 
myndigheten vid behov anlita tolk. 
 
Att de biståndsbedömare som besöker äldre som inte behärskar svenska endast använder sig 
av tolk i inledningsskedet anser vi vara alarmerande. Här, om någonsin handlar det om den 
enskildes rättssäkerhet och anhörigas påverkan. Vi funderar över varför tolk enbart används i 
början av kontakten? Vem avgör när och om det går att lita på den enskildes anhöriga i ett 
senare skede? Att använda sig av anhöriga som tolk längre fram i förfarandet tycker vi 
inskränker på den enskildes rättssäkerhet. Det är omöjligt att veta om det verkligen är den 
enskildes röst som hörs genom dess anhöriga. Här har anhöriga stora möjligheter att påverka 
vad den enskilde ansöker om, och därmed vilket beslut handläggaren tar. 
                                                 
103 Lindelöf & Rönnbäck 
104 Nyberg, Eva (2000): Att använda tolk. 
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Till handläggarnas försvar ska dock poängteras att vi har förståelse för att förtroende skapas 
mellan biståndshandläggare och enskilda och deras anhöriga. Att som handläggare genom en 
längre process utgå från att anhöriga försöker ”lura på” den äldre en insats denne själv inte 
vill ha vore absurt. Det handlar här givetvis om relationer och i relationer anser vi att det kan 
vara svårt att orubbligt följa de regler och riktlinjer som finns.  
Trots att samhället tillhandahåller vård och omsorg till de äldre utförs en stor del av detta 
arbete fortfarande av anhöriga till de äldre. Två tredjedelar av den samlade vård och omsorg 
som äldre får, ges av anhöriga. Merparten av denna vård och omsorg ges av kvinnor och då 
främst av döttrar och sonhustrur.105

 
Det förvånade oss att inte fler handläggare nämnde att det var kvinnliga anhöriga som deltog 
till störst del i biståndsbedömningsprocessen. Vi undrar om det faktum att inte fler 
biståndsbedömare angav att kvinnor var delaktiga i biståndsbedömningsprocessen beror på att 
kvinnor faktiskt inte är delaktiga i större utsträckning än män. Eller är det kanske så 
vedertaget att kvinnor tar en aktiv roll i vård och omsorgsarbetet med sina äldre och förväntas 
göra så, att biståndsbedömarna inte uppmärksammade detta faktum.  

7.6 Positiva och negativa aspekter av deltagande anhöriga 
Sammanfattningsvis redogörs nedan för handläggarnas samlade uppfattning av anhörigas 
medverkan i biståndsbedömningsprocessen. 
 
Resultat: 
De flesta informanter uttrycker värdet av anhöriga och vikten av deras delaktighet i processen, 
då de besitter en kunskap om de äldre och kan hjälpa till att förmedla en annan och 
kompletterande bild av den enskilde. 
 
Några biståndsbedömare tycker att det är positivt att anhöriga kan hjälpa till och övertyga de 
äldre om att ansöka om en viss insats när biståndsbedömaren är av samma åsikt som den 
anhöriga. Flera informanter menar att anhöriga som engagerar sig och kan tala för den 
enskilde är positiva inslag i biståndsbedömningen. En informant uttrycker att anhöriga ofta 
upplever en öppen och äkta känsla av oro för sin närstående. Dock påtalar flertal av 
biståndsbedömarna att det finns undantag. Det finns anhöriga som inte är ute efter sina 
närståendes bästa, utan har en annan agenda till varför de engagerar sig i ärendet. En 
informant berättar att det i dennes stadsdel förekommer skvaller såsom ”nu skall han in på 
hemmet så att de skall få ut pengarna för huset”. 
 
Några informanter hade tankar kring att anhörigas engagemang i, ansökan och överklagan, till 
viss del kan bero på att de har dåligt samvete och känner skuld gentemot sina gamla. En 
handläggare berättar att anhöriga anser att handläggaren inte ser hela bilden och inte förstår 
situationen. 
 
En informant uttrycker att anhörigas ångest inför att ha en äldre närstående som behöver 
insatser från kommunen, kan vara stark och ett sätt att hantera denna är att driva negativ 
kontakt med handläggaren och kommunen. Handläggaren menar att detta inte blir till gagn för 
den enskilde utan det är ett sätt för anhöriga att visa hur de mår men det sker i fel forum. Flera 
handläggare önskar att de hade en samtalskontakt att vidarebefordra oroliga anhöriga till. 
 

                                                 
105 Björkman, Prop. 2000/01:80 
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Några handläggare uttrycker att anhörigas deltagande i biståndsbedömningsprocessen mycket 
sällan är till nackdel för den enskilde, utan snarare för handläggarna. Nackdelen är att 
anhöriga kan ställa höga krav och inte förstå sin egen del i biståndsbedömningen. 
En biståndsbedömare berättar att anhöriga ofta blir väldigt förvånade när de får reda på att de 
givetvis är välkomna med kompletterande fakta, men att deras åsikter inte är av vikt i 
beslutsfattandet. 
En biståndsbedömare berättar att det kan vara jobbigt att se hur barn kör över sina föräldrar 
och tror sig veta vad som är bäst för dem. ”Anhöriga och jag själv kan tycka att, men gud 
vilken misär, men vem är vi att bestämma det”. Biståndsbedömaren berättar vidare att lagen 
ger den enskilde stor rätt att bestämma själv och anser att detta efterlevs. 
 
Flera av biståndsbedömarna anser att anhörigas deltagande i biståndsbedömningen inte 
påverkar deras beslutsfattande. Påstridiga anhöriga påverkar inte beslutet utan det som 
bedöms är om den enskilde har behov av sökt insats. Flera informanter berättar vidare att det 
är bra när anhöriga är med vid hembesök och vårdplaneringar, då det kan förtydliga bilden av 
vad anhöriga gör för den äldre, vad de vill fortsätta göra och vad hemtjänsten bör utföra. 
Anhörigas information, men inte deras önskningar och känslor, påverkar 
biståndsbedömningen enligt några handläggare. 
 
Några av informanterna hoppas att anhöriga inte påverkar deras biståndsbedömning och de 
tror inte att så är fallet. En informant beskriver att vid beslut om boende så fattas beslutet av 
en grupp handläggare tillsammans, där behov är det enda som diskuteras. En informant 
beskriver att det skulle kunna vara så att äldre med påstridiga anhöriga blir beviljade mer 
hjälp än de har rätt till och att detta är problematiskt. En handläggare menar att anhöriga 
påverkar mycket men att de framförallt påverkar den enskilde. 
 
Reflektioner: 
Synen på anhörigas deltagande i biståndsbedömningsprocessen är splittrad. Under 
intervjuerna märktes att biståndsbedömarna uppfattade anhöriga på olika sätt och de 
uppfattade därför frågan om vad som är positivt respektive negativt med anhörigas deltagande 
i biståndsbedömningsprocessen på olika sätt. Några informanter anser att anhöriga är positiva 
inslag i processen då de kan ge hela bilden av den äldres vardag medan andra uppfattade 
frågan ur ett mer socialt perspektiv och menade att anhöriga är viktiga så att den äldre inte blir 
ensam. 
 
De handläggare som menade att anhöriga är till fördel för den äldre men till nackdel för 
handläggarna själva, tror vi åsyftade att de anhöriga ”la sig i utredningsarbetet” och försökte 
ta över. Vi tror att biståndsbedömarna tycker att deras arbete då blir krångligare att utföra på 
korrekt sätt och detta tänker vi kan vara en negativ aspekt av anhörigas deltagande i 
biståndsbedömningsprocessen. De informanter som nämnde detta ansåg dock inte att det 
påverkade deras bedömning. 
 
Det är intressant att anhöriga kan uppfattas som jobbiga då de deltar i processen. Vi funderar 
på om det kan ha att göra med att biståndsbedömarna ställs på prov på ett annat sätt när 
anhöriga är drivande och insatta. Vi tror att anhöriga många gånger uppfattas som jobbiga av 
biståndsbedömare när de anhöriga inte har full insikt i att de inte har någon rättspåverkan. 
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8. Diskussion 

8.1 Förförståelse 
Thurén menar att det inte nog kan betonas hur viktig förförståelsen är. Allt människan 
upplever, ser, tänker, hör och tycker bygger på förförståelse, kort sagt hela världsbilden. Den 
förförståelse vi har påverkas ofta av våra värderingar och bygger på önsketänkande. Ingenting 
kan förstås utan förförståelse och allt upplevt tolkas som någonting. En undersökning måste 
utgå från en hypotes och den i sin tur bygger på undersökarens förförståelse för fenomenet. 
Vidare menar Thurén att förförståelse är individuellt och kulturellt betingad, det vill säga 
människan socialiseras in i ett visst samhälle så att världen uppfattas enligt det samhällets 
kultur.106

 
Vi hade många föreställningar kring anhörigas deltagande i biståndsbedömningsprocessen 
vilka var grundade i en förförståelse som vi fått från olika håll. En av oss har arbetat på 
särskilt boende för äldre, de båda andra i hemtjänsten samt som handläggare inom vård och 
omsorg. Våra erfarenheter av att anhöriga är delaktiga i biståndsbedömningsprocessen var 
välgrundade. 
 
De föreställningar vi utgick från när vi författade frågeställningarna samt syftet med studien 
var att anhörigas deltagande i biståndsbedömningsprocessen till stor del var negativ. Vi såg 
denna eventuella negativa påverkan ur två aspekter. Dels att anhöriga skulle kunna ta över och 
tala för de äldre dels att biståndshandläggarna skulle uppfatta dem som ett hinder och som en 
besvärande bifaktor i handläggningsprocessen. Dessa tankar har influerat utförandet av 
intervjuguiden samt studien som helhet. Våra förutfattade meningar kom dock på skam. Efter 
att ha genomfört våra intervjuer och reflekterat kring dessa stod det klart att våra 
föreställningar och informanternas syn på anhöriga gick isär. 
 
En av intervjuguidens frågor gällde hembesöket. Vi frågade om biståndsbedömarna bokar 
hembesök med den enskilde eller med anhöriga. Tanken slog oss inte att besöket kunde äga 
rum någon annanstans. Förförståelsen gjorde att vi tog för givet att mötet skulle ske i den 
enskildes hem och att detta på nåt sätt var villkoret för att få hjälp. Detta beskrivs av Dunér 
och Nordström och de skriver att det inte finns något krav på att mötet mellan den enskilde 
och biståndsbedömaren skall ske i den enskildes hem.107 Vi tycker det är intressant att 
hembesök ses som en självklarhet, när det de Facto inte är så. Den referensram vi har att 
förhålla oss till skapar förutsättningar för vilken ytterligare kunskap vi söker att finna.  
 
Vi präglas alla av det samhälle vi lever i. Det välfärdssamhälle vi har i Sverige är en del av 
vår identitet och ett system som vi till stor del ser som naturligt. En del av detta 
välfärdssamhälle är den offentliga omsorgen som finns om äldre, barn och funktionshindrade. 
Den utbildning vi har gått har påverkat den syn på äldreomsorgen vi har. Den har givit oss en 
insikt i hur äldreomsorgen och annan kommunal verksamhet är organiserad. Den har även 
givit oss en kunskap kring vikten av att hela tiden utvecklas och ifrågasätta sitt arbetssätt som 
biståndshandläggare och inte arbeta utifrån vanor och rutiner. En fördjupningskurs i juridik 
har skapat en annan referensram kring hur lagstiftningen, och då främst sociallagstiftningen, 
fungerar både ur teoretisk och praktisk synvinkel än vad vi hade tidigare. 
 

                                                 
106 Thurén, Torsten (2004): Vetenskapsteori för nybörjare 
107 Nordström Monica & Dunér Anna (2005): Biståndshandläggningens villkor och dilemman 
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Vi finner det intressant hur vår förförståelse präglat denna uppsats. Förförståelsen har lett 
vägen till metodval, intervjuguide, intervjuernas genomförande och säkerligen har 
förförståelsen också påverkat transkriberingen av intervjuerna.  

8.2 Slutsats och diskussion 
Vi har fått många exempel på hur anhöriga deltar i biståndsbedömningsprocessen. Att 
anhöriga är så pass delaktiga i processen som resultatet visar ger fog för att påstå att 
frågeställningarna blivit besvarade. Det var svårt att få konkreta svar på frågan om anhörigas 
deltagande påverkar biståndshandläggarnas behovsbedömning. Många av handläggarna anser, 
som resultatet visar, att de själva kanske påverkas, men inte att deras behovsbedömning gör 
det. Framförallt ansåg de att anhöriga påverkade den enskilde att ansöka om ett visst bistånd. 
Detta skulle kunna innebära en form av indirekt påverkan på biståndsbedömningen genom att 
den enskilde ansöker om mer bistånd än den själv anser sig ha behov av.  
 
Ett vanligt förekommande resultat var ändock att biståndsbedömarna tyckte att den enskilde 
inte ansökte om tillräckligt mycket hjälp. I dessa situationer, där både anhöriga och 
biståndsbedömaren ansåg att det förelåg ett större hjälpbehov än den äldre ansåg, 
uppmuntrades och övertalades den äldre att ta emot hjälp.  
 
Frågeställningen som handlar om huruvida det är skillnad på olika anhöriga har gett oss 
många aspekter att fokusera på kring anhörigskapet i biståndsbedömningsprocessen. Det har 
framkommit att anhörigskap kan visa sig i olika skepnader. Vi har av informanterna fått 
exempel på drivande anhöriga, alldeles vanliga anhöriga, aggressiva anhöriga, anhöriga barn, 
döttrar som anhöriga, anhöriga med annan etnisk bakgrund, rika anhöriga, obildade anhöriga 
och så vidare. Av detta drar vi slutsatsen att olika anhöriga påverkar 
biståndsbedömningsprocessen på olika sätt. 
 
Om vi hade ställt fler och mer detaljerade följdfrågor under intervjuerna, hade vi kanske fått 
mer uttömmande svar och därmed förmått informanterna att tänka steget längre kring hur 
biståndsbedömningsprocessen kan tänkas påverkas av anhörigas deltagande. Vi fick ibland 
uppfattningen att anhörigas deltagande och den påverkan de kan utgöra, inte är något 
biståndshandläggarna funderat särskilt mycket kring tidigare. Snarare har anhöriga setts som 
en självklarhet, och många gånger också som en tillgång i biståndsbedömningsprocessen. 
 
Vi har medvetet valt att inte redovisa alla resultat då det empiriska materialet blev mycket 
omfattande. Det transkriberade materialet uppgick till ca 70 sidor varför vi valt att fokusera på 
de mest relevanta och intressanta resultaten för denna studie. Resultaten har inte 
kommenterats i sin helhet. De resultat som är okommenterade är ändock redovisade för att ge 
en mer mångfasetterad bild av biståndsbedömningsprocessen.  
 
Vi har funderingar kring intervjuareffekten108 och på vilket sätt vi har påverkat informanterna 
under intervjuerna. Deras kännedom om studiens syfte samt att vi är studenter på 
socionomprogrammet påverkade troligtvis deras sätt att besvara våra frågor. Då intervjuerna 
genomfördes uppstod en känsla hos oss att informanterna svarade så som de trodde var 
önskvärt från vår sida. Vårt kroppsspråk, vår mimik och vårt beteende kan ha påverkat 
informanterna att svara på ett visst sätt.  
 

                                                 
108 Se 6.1.3 
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Som tidigare beskrivits är de äldres anhöriga ofta delaktiga i biståndsbedömningsprocessen. 
Att de påverkar bedömningen visar sig i mindre grad. Det är positivt att biståndshandläggarna 
är medvetna om de enskildas självbestämmande, tycker vi. Dock tror vi ändå att handläggarna 
blir mer påverkade av anhörigas delaktighet än vad de själva kanske inte reflekterat kring. Det 
ter sig som en omöjlighet att vara hundraprocentigt opartisk och objektiv när 
arbetsuppgifterna innefattar möten med människor. Blir vi inte alltid, i någon mån, påverkade 
av det vi ser och hör av andra människor? Anhörigas åsikter och delaktighet i 
biståndsbedömningsprocessen borde rimligtvis påverka. Bedömning och beslut påverkas 
kanske inte men kan det vara så att handläggarens syn på den enskilde och dennes behov 
påverkas?  
 
Att de flesta av biståndshandläggarna ställer sig positiva till anhörigas delaktighet i 
biståndsbedömningsprocessen överlag förvånade oss något. Vi trodde att biståndsbedömarna 
skulle berätta att anhöriga har en positiv funktion för de äldre men att de även skulle uppfatta 
anhöriga som en stundtals negativ aspekt i biståndsbedömningsprocessen. Denna inställning 
från vår sida kan ha genomsyrat våra frågställningar såväl som utformandet av intervjuguiden. 
Våra förutfattade meningar kan ha haft effekt på sättet intervjuerna har genomförts. Det är 
inte omöjligt att informanterna har uppfattat vissa av våra frågor som ifrågasättande av deras 
yrkesutövande, vilket inte varit vår avsikt.  
 
Arbetet med uppsatsen har varit lärorikt då vi har fått ökade kunskaper gällande 
biståndsbedömningsprocessen. Vi har även utvecklat vårt kritiska tänkande och funnit redskap 
för att skriva en uppsats samt fått en ökad förståelse för forskningsprocessen i sin helhet.  

8.3 Förslag till framtida forskning 
De resultat vi fått fram har väckt tankar kring vidare forskning. Då juridiken och då främst 
socialtjänstlagen har varit framträdande i arbetet. Det skulle vara intressant att följa upp denna 
studie med observationer av mötet mellan biståndsbedömare, den enskilde och eventuella 
anhöriga. Detta för att se hur förhållandet mellan biståndsbedömarnas upplevelse och det 
faktiska skeendet ser ut. Det skulle ge en större förståelse för komplexiteten i 
biståndsbedömningsprocessen där anhöriga är delaktiga.  
 
Det hade varit intressant att göra en kvantitativ undersökning med liknande frågor för att 
möjligtvis kunna göra någon form av generalisering. Genom att göra en enkätundersökning 
kring detta ämne skulle forskningen kunna ge andra resultat då respondenterna inte behöver 
ha personlig kontakt med forskaren.  
  
Det skulle vara intressant att belysa äldreomsorgen än mer ur ett juridiskt perspektiv. Räcker 
den lagstiftning som används inom biståndsbedömning till? Behöver den utvecklas för att 
passa verkliga förhållanden?  
 
Det kan även vara intressant att se på biståndsbedömningen ur andra perspektiv än just 
anhörigas påverkan. Hur påverkar exempelvis Göteborgs stads riktlinjer den enskildes 
möjlighet att bli beviljad sökt bistånd? 
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9. Sammanfattning 
De resultat som framkommit visar att anhöriga i stor utsträckning är delaktiga i 
biståndsbedömningsprocessen. De står för en stor del av den första kontakten med 
äldreomsorgen och är i många fall med under hembesöken. Vidare är anhöriga ofta den 
drivande parten vid överklagan och författar ofta hela överklagan. Biståndsbedömarna i 
studien anser sig inte påverkas att fatta ett visst beslut med anledning av anhörigas deltagande 
i biståndsbedömningsprocessen. Dock anser de att anhörigas deltagande påverkar de äldre att 
ansöka om en viss insats samt påverkar biståndsbedömarna i form av att de får tillgång till 
mer information om den äldres liv.  
Det framkommer även i studien att anhöriga är delaktiga i sina äldres liv på olika sätt.  
Anhöriga beskrivs som tacksamma, påstridiga, kunniga och skuldfyllda. Flertalet av 
informanterna i studien anser att anhöriga är ett positivt inslag i biståndsbedömningsprocessen.  
 
Studien har genomförts genom nio intervjuer med biståndsbedömare verksamma i olika 
stadsdelar i Göteborg stad. Dessa intervjuer spelades in på band och transkriberades därefter. 
Vi har anlagt ett postmodernistiskt tankesätt när detta resultat har analyserats och reflekterats 
kring. Som en del av studien har även litteraturstudier använts som metod. Tre 
avhandlingar/rapporter har behandlats djupare.  
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11. Bilaga 
Intervjuguide 
Innan intervjun startar kommer information att delges respondenterna. Vi kommer att 
prata om etiska aspekter av undersökningen. Såsom det faktum att vi spelar in 
intervjun med bandspelare och även informera om att deltagande i undersökningen är 
helt konfidentiellt. Vi kommer att förklara de begrepp vi använder i studien t.ex. 
anhöriga. Vi kommer även att informera om att intervjun är uppdelad i olika teman, 
som är olika faser i biståndsbedömningsprocessen från ärendets inledning till eventuell 
överklagan. Vi kommer att fokusera på äldre personer utan uttalad demensproblematik 
eller diagnos. 

 
1. Ärendets inledning 

Beskriv hur den allra första kontakten med biståndsbedömaren brukar ske. 
Hur mycket information får du vid första kontakten? Frågar du efter så mycket 
information som möjligt? 
 
Ex på frågor om det är anhöriga som tar den första kontakten med äldreomsorgen. 
Vilken information efterfrågas? 
Vilken slags frågor ställs vid denna första kontakt? 
Efter det inledande samtalet hur går du vidare? 
Informerar du tydligt om att endast den enskilde som kan ansöka om bistånd? 
Vilka anhöriga har den enskilde oftast? Är det någon skillnad på anhöriga och 
anhöriga, ex make/maka, barn, barnbarn eller andra närstående? 
Har det förekommit situationer där anhöriga och den enskildes vilja gått isär? 
Hur hanteras det? 
 
Ex på frågor om det är den enskilde som tar den första kontakten 
Frågar du om den äldre vill att du skall kontakta någon annan? 
Tar du egna initiativ till kontakter? 
Följer du alltid den äldres önskan om vem som skall kontaktas? 
Hur mycket frågar du i det inledande samtalet? 
Bokas alltid ett hembesök in? 
 
 
 

2. Hembesök 
Ex på frågor 
Är det vanligt att anhöriga är med vid hembesöket? 
Vem har oftast kontaktat dem, den enskilde eller biståndsbedömaren eller någon annan? 
Hur går hembesöket till? Har du en särskild mall eller struktur för hur hembesöket 
skall gå tillväga? 
Är anhöriga med under hela besöket eller brukar du tala med den äldre ensam också? 
Ställs frågor direkt till den äldre? 
Ställs frågor till anhöriga allmänt eller enbart om den äldre ej kan svara? 
Hur ställer du dig till att den enskilde och anhöriga har olika syn på den enskildes 
verklighet? 
Hur bemöter biståndsbedömaren olika syn på den gamles vardag? 
Förekommer det någon form av övertalning från anhörigas och kanske även 
biståndsbedömarens sida om den enskilde inte vill ansöka om en insats? 
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Om anhöriga försöker övertala den äldre under hembesöket? Hur ställer du dig till det? 
Är det skillnad på hur involverade anhöriga är? 
Är det någon skillnad på engagemanget om det gäller hemtjänst eller särskilt boende? 

 
3. Utredningsförfarandet 

Ex på frågor 
Framkommer det i utredningen vad som är den enskildes åsikt och vad som är 
anhörigas synpunkter? 
Finns eventuella tveksamheter till en ansökan från den enskildes sida med i 
utredningen? 
Finns eventuell övertalning av anhöriga eller någon annan dokumenterat i utredningen? 

 
4. Överklagan 

Är anhöriga involverade vid överklagan? 
 

5. Syn på anhöriga 
Vad är positivt med anhörigas involvering i biståndsbedömningsprocessen? 
Vad är negativt med anhörigas involvering i biståndsbedömningsprocessen? 
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