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Äldres möjligheter till inflytande över olika omsorgsalternativ - en studie i social 
omsorgspraxis. Spaarf, G. (2003). C- uppsats social omsorg C3 10p. Luleå Tekniska 
Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
 

Viktiga inslag i den nuvarande socialtjänstlagen är att den enskildes 
självbestämmanderätt respekteras samt att den enskildes inflytande förstärks. I 1 § 
tredje stycket anges att den enskildes självbestämmanderätt och integritet ska 
respekteras. Syftet med denna studie är att analysera hur biståndshandläggare 
samt socialnämndens ordförande uppfattar äldres möjligheter till inflytande över 
olika omsorgsalternativ. Undersökning utgår från socialtjänstlagens mål och 
riktlinjer. En jämförelse har också gjorts utifrån deras åsikter, bistånds- 
handläggarnas i förhållande till politikerns. Undersökningen genomfördes i en 
kommun i Norrbotten. Metoden som användes var av kvalitativ karaktär, som 
bestod av personliga intervjuer. Analysen av intervjuerna har genomförts enligt 
grundad teori. Det återkommande temat i intervjuerna var att brukaren måste få 
stå i centrum. Det är viktigt med ett bra bemötande, som gör att brukaren kan 
framföra sina önskemål om olika omsorgsalternativ och insatser. Enligt 
socialtjänstlagen får biståndshandläggaren inte ge avslag på grund av riktlinjer, 
utan det måste vara på grund av behov. Information om brukarnas rättigheter 
lämnades vid vårdplaneringar, hembesök och till viss del via telefon.   
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Inledning 
Kommunernas ansvar för äldreomsorgen regleras genom socialtjänstlagen. Omsorgen 

omfattar dels individuell hjälp i hemmet, service och omvårdnad som föregås av 

behovs/biståndsprövning, dels generella åtgärder för at underlätta för den enskilde att leva ett 

självständigt liv (Jennbert & Lagercrantz, 1997). Socialtjänstlagen (2001:453) sätter upp 

riktlinjer för de äldres levnadsvillkor och rättigheter. Det gäller rätten till bostäder samt 

ersättning för en skälig levnadsnivå. Riktlinjer som i mångt och mycket påverkar de äldres 

valmöjligheter och inflytande (Lindstöm & Nilsson, 2001). I Socialtjänstlagens (SoL) 

(2001:453)  3: e kapitel 6 § framgår att socialnämnden genom hemtjänst, dagverksamheter 

och annan liknade social tjänst bör underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt 

med andra. Begreppet hemtjänst omfattar såväl insatser i ordinärt boende som särskilt boende. 

Den enskilde kan med stöd av 4 kapitlet i SoL ha rätt till bistånd i form av hemtjänst eller 

bostad i särskilt boende. En grundläggande förutsättning för detta är att den enskilde inte själv 

kan tillgodose sina behov samt att denne inte heller kan få behoven tillgodosedda på annat 

sätt. Ansökan enligt 6 § socialtjänstlagen om särskild boendeform kan vara komplicerat ur 

handläggningssynpunkt. Det är mycket viktigt att tänka sig varje individs situation och göra 

bedömningen utifrån det. Utredningen kan tydligt visa på att rätt till bistånd avseende en 

särskild boendeform kan vara tillgänglig för sökande. Svårigheten är att enligt socialstyrelsens 

ståndpunkt skall en ansökan om särskilt boende bifallas om plats med säkerhet kan 

tillhandahållas inom tre månader. I övriga fall skall avslagsbeslut fattas. Det innebär att 

individen kan ha behov av särskilt boende men att behovet inte kan tillgodoses inom skälig tid 

och därför blir det ett avslagsbeslut (Bergstrand & Hermansson, 1998). 

 

Av 4 kapitlet i SoL följer även att den enskilde genom biståndet skall tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå (SOU 2002: 29). Enligt 20 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att 

äldre människor får goda bostäder och det stöd och den hjälp de behöver i sitt hem och annan 

lättåtkomlig service (SFS 2001: 453).  

 

Den juridiska regleringen av brukarinflytandet finns i kommunallagen (SFS 1991: 900). I en 

allmän målsättning uttrycks att styrelser och nämnder skall verka för att samråd sker med dem 

som utnyttjar deras tjänster. Anhängare av brukarinflytandet har i efterhand kunnat konstatera 

att denna allmänna bestämmelse knappast har haft någon större betydelse för utvecklingen på 

området. Detta eftersom ekonomin har stor betydelse för vad som är möjligt att erbjuda och 
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många kommuner har fått strama åt när det gäller utbudet av omsorgsalternativ (SoS- rapport 

1996:23). 

 Den kommunala vården och omsorgen utförs till övervägande delen i den enskildes bostad, i 

ordinärt boende eller i särskilt boende. Utöver detta har kommunen också korttidsvård och 

korttidsboende för olika insatser som är tidsbegränsade (Henriksson, 2001). Den nuvarande 

socialtjänstlagen betonar vikten av att den enskildes självbestämmanderätt respekteras samt 

att den enskildes inflytande förstärks. I 1 § SoL (2001:453) anges att den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet ska respekteras. Integritet kommer av latinets ord för 

helhet. Detta innebär att hela människan ska respekteras. Att hon eller han själv ska kunna 

formulera och försvara rätten till sin integritet i olika situationer. Detta är annorlunda uttryckt 

när det gäller självbestämmande och det handlar framförallt om att kunna ha kontroll över sin 

situation. Det kan gälla små saker som ändå är av stor betydelse för individen att bestämma 

över.  Integriteten kan emellertid ses som ett vidare begrepp av självbestämmanderätten. En 

kränkning av självbestämmanderätten utgör också en kränkning av integriteten (Landelius, 

1996). Kommunernas information till de äldre och formerna för hur brukarna får hjälp är 

viktigt att bestämma i varje kommun (Lindström & Nilsson, 2001). Det måste tydliggöras att 

brukaren har rätt att få hjälp. Själva behovet av hjälp får inte innebära att brukaren känner sig 

omyndigförklarad och att han eller hon blir en andra klassens medborgare som inte har 

samma rättigheter som andra, utan rätt att ställa krav (Alaby et al., 2000). De äldre har rätt att 

få information om vilka krav de kan ställa då det gäller att få hjälp från kommunen. 

Kommunerna måste därför tydligt redogöra för vad de utlovar och erbjuder brukarna 

(Eliasson- Lappalainen & Runesson, 2000).  

 Alaby et al., (2000) refererar till historikern Birgitta Odén som menar att om vi vill att den 

kommunala äldreomsorgen ska vara värd sitt namn så måste faktorer som stöd, kontinuitet, 

inflytande och tid utgöra grundvillkor för en god äldreomsorg (Ibid.). Att fastställa någon 

gräns för hjälpbehovets tillgodoseende i hemmet är naturligtvis inte möjligt eftersom 

biståndet ska anpassas efter det individuella behov som brukaren har. Juridiken betonar 

genomgående vikten av att socialnämnderna har ett varierat utbud av insatser som är 

anpassade till den enskildes behov. Den enskildes inflytande är inte begränsat till insatsernas 

utformning utan kan även gälla insatsens förläggning av tiden (Landelius, 1996). 

 

Jennbert och Lagercrantz (1997) menar att individualisering och delaktighet borde prägla alla 

insatser inom äldreomsorgen. Det vill säga att öka inflytandet för brukarna handlar i stor 

utsträckning om att se till varje individs enskilda behov och önskemål. Vi har inte nått dit 
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ännu enligt Jennbert och Lagercrantz. Insatser sätts in schablonmässigt, förflyttningar till 

särskilt boende sker utan ordentlig biståndsutredning och alltför ofta deltar inte den enskilde i 

vårdplaneringen, de regler som är till för att värna om den gamles rättigheter följs inte alltid. 

På senare tid har äldreomsorgen enligt Szebehely, (2000) blivit mer individanpassad och har i 

det stora hela lett till ett ökat inflytande för de äldre, där de i större utsträckning kan vara med 

och påverka sitt dagliga liv (Ibid.). 

 

 I samband med den ändring i socialtjänstlagen SFS 1997:313 som genomfördes den 1 januari 

1998, infördes en bestämmelse om att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (7a §). 

God kvalitet förutsätter att den enskilde ges ett verkligt inflytande över insatsernas 

utformning. Ett reellt inflytande handlar också om bemötande och respekt för var och ens 

särart, vilja och önskemål (Bergstrand & Hermansson, 1998). Att leva värdigt förutsätter att 

stöd, vård och service håller god kvalitet. Enligt SOU 1996: 161 är det lätt att i vissa 

omsorgssituationer förminska en människas värde, för att hon genom sitt åldrande och/eller 

sina förluster av funktioner har stora svårigheter att själv förmedla sina önskemål om eget 

självbestämmande. Detta omfattar även tillgång till trygghet, känslan av värdighet och att 

kunna värna om sin integritet. Vardagliga rutiner som att hjälpa någon att äta, sköta sin 

hygien och så vidare utmanar i det enskilda mötet mycket påtagligt den verkliga innebörden 

vad som gäller respekten för den enskildes självbestämmande och integritet (Ibid.). 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur kommunens biståndshandläggare samt 

socialnämndens ordförande uppfattar äldres möjligheter till inflytande över olika 

omsorgsalternativ. Undersökningen utgår från socialtjänstlagens mål och riktlinjer. Perspektiv 

är viktigt eftersom alla svenska kommuner är uppbyggda på lokalt självstyrelse. Alltså att 

kommunen är skyldig att erbjuda lagstadgade rättigheter och ha reella resurser för att sköta de 

offentliga angelägenheterna, men det är kommunerna själva som tar beslut om i vilken 

omfattning och på vilken nivå tjänster ska erbjudas (Trydegård & Thorslund, 2001). Vid 

jämförelse av Pettersson, (1999) och Trydegård och Thorslund, (2001) går utvecklingen av de 

svenska kommunerna mot ökad decentralisering, vilket innebär att en allt större del av den 

beslutande makten förskjuts till kommuner och landsting. Trydegård och Thorslund (2001) 

pekar på en risk med ökad decentralisering i form av minskad jämlikhet och rättfärdighet i 

den svenska välfärdsstaten när det gäller utbudet av omsorgsalternativ samt fördelningen av 

omsorgsinsatser.  
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Uppsatsen är uppdelad i olika sektioner och efter inledningen följer bakgrunden, vilken är 

upplagd som en historisk tillbakablick och kompletterad med tidigare forskning. Därefter görs 

en redovisning av metoden, där hela tillvägagångssättet i undersökningen beskrivs liksom 

analysen av resultatet. Efter denna beskrivning av tillvägagångssättet följer en presentation av 

resultatet, från intervjuer med biståndshandläggare från äldreomsorgen samt socialnämndens 

ordförande. Genom hela resultatet och uppsatsens utformning i övrigt, benämns den 

omsorgsbehövande för 1”brukare”. Uppsatsen avslutas med en reflekterande diskussion där 

synpunkter på resultatet fördjupas. 

 
Historisk bakgrund 
Detta kapitel tar upp äldreomsorgens utveckling från 1957 och fram till idag. Hur äldres 

möjligheter till inflytande över olika omsorgsalternativ har sett ut över tiden och fram till 

idag. Efter en redogörelse för vad som sägs i tidigare forskning, mynnar det hela ut i 

situationen för dagsläget utifrån intervjupersonernas perspektiv. 

 

Hjälpinsatsernas utformning 

För att äldres behov av hemhjälp skulle kunna tillgodoses bättre startades omkring 1950 på 

enskilt initiativ en särskild hemhjälp för äldre. Redan 1952 förekom särskild hemhjälp i 300 

kommuner. Verksamheten bedrevs då i flertalet fall i kommunal regi, men i många fall drevs 

den av till exempel Röda kors kretsar (SOU 1964:85). I början av 1950-talet fanns det 1384 

ålderdomshem i Sverige (SOU 1977:78). Ålderdomshemmen var till för de äldre vilkas 

vårdbehov på grund av sjukdom eller andra orsaker var så stort, att det inte kunde tillgodoses i 

det egna hemmet (SOU 1964: 85). Riktlinjer som drogs upp för åldringsvården 1957 var 1) 

ekonomisk självständighet, 2) bra bostad, 3) god personlig omvårdnad. Det handlade om 

hemvård i första hand och vårdhem där det var nödvändigt (SOU 1963: 47). De äldre skulle 

så långt som möjligt genom samhällets åtgärder beredas valfrihet, när det gällde bostad. 

Antingen bo kvar i det gamla hemmet eller flytta till en pensionärslägenhet, eller flytta till 

annan godtagbar bostad (SOU 1964:85). Under 1960-talet kom andelen ålderdomshem i 

Sverige att minska samtidigt som de kom att rymma fler platser (SOU 1977:78). Vid sidan av 

den sociala hjälpverksamheten växte det under detta årtionde fram andra former för stöd och 

hjälp såsom matdistribution, fotvård, hårvård, dagcentraler och färdtjänst i syfte att underlätta 

för de äldre att bo kvar i sina hem (SOU 1977:78). Riksdagen lade 1964 fram åtgärder för att 

                                                           
1”En brukare är detta sammanhang en person som tar emot sociala tjänster inom äldreomsorgen. Om han eller 
hon har möjlighet att påverka verksamheten föreligger brukarinflytande”(Bergstrand & Hermansson, 1998 s. 29). 
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skapa bättre boendeförhållanden för äldre genom att en utbyggnad av bostäder skulle ske. 

Anordnande av temporära bostäder var det frågan om (Regeringens proposition.1964/65:85). 

Enligt SOU 1963:47 var alla kommuner skyldiga att ha ålderdomshem. Fast organiserade 

förtroenderåd började på allvar ta plats på ålderdomshemmen 1970. Genom förtroenderåden 

skulle pensionärerna aktivt delta i behandling av frågor rörande hemmets ledning och skötsel. 

Förtroenderåden var framförallt till för att öka medinflytandet för de äldre (SOU 1977:78). 

 

Som ett led i riksdagens förslag till åtgärder att skapa bättre boendeförhållanden 1964, skulle 

kommunernas kostnader för hemhjälp delvis finansieras av stadsbidrag (Prop.1964/65:85). 

Eget boende med stöd av den sociala hemtjänstverksamheten samt institutions boende med 

tyngdpunkten lagt på vård och omsorg, är två boendeformer som utvecklats i samma takt från 

1960-talets mitt och fram till mitten av 1980-talet (Eliasson, 1992). Under 1970- och 1980- 

talen byggde kommunerna ut biståndsformen servicelägenhet för att förbättra 

boendestandarden för de äldre (Clow & Westlund, 2001). Servicelägenheterna representerar 

en form av eget boende med möjligheter till hjälp och service (Lundh, 1992). En annan åtgärd 

var också att öka kvarboende möjligheten för de äldre i sin invanda miljö eller i sitt 

bostadsområde (Clow & Westlund, 2001). 

 

Eliasson, (1992) visar på hur det årliga antalet arbetstimmar för vårdbiträden i hemtjänsten 

ökat från 14 miljoner timmar 1964 till 93,5 miljoner timmar 1988. Trots att det totala antalet 

hjälpta har minskat sedan slutet av 1970-talet, allt enligt uppgifter från statistiska centralbyrån 

(SCB). Det beror på att genom en alltmer striktare behovsbedömning, så har hemtjänstens 

insatser riktats till de med störst vård- och/eller omsorgsbehov och genom att allt fler äldre 

kan bo hemma längre (Ibid.). Grunderna för biståndsrätten bygger nu som förut på orsakerna, 

sjukdom, ålderdom och/eller funktionshinder hos den enskilde. Biståndsåtgärderna ska vidare 

verka för att kompensera, bevara eller återfå funktioner hos den enskilde. 

Biståndshandläggaren sätter in insatser som motsvarar skälig levnadsnivå. De äldre behöver 

mer hjälp och omvårdnad för att komma upp till skälig levnadsnivå om de också har ett 

funktionshinder. De är också därför som äldreomsorgen eller hemtjänsten inte kan ha fasta 

insatsnivåer för alla (Amundberg, 1998). I den traditionella organisationen hade både 

vårdbiträdet och den gamle mycket begränsat inflytande över arbetets ramar, däremot i själva 

mötet dem emellan var inte schemat så hårt styrt av principer och regler. Vad som skulle 

göras och på vilket sätt hade vårdbiträdet och brukaren relativt stora möjligheter att 

gemensamt besluta om när de möttes, enligt forskning som genomfördes 1988 (SCB).  
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Flera studier ger belägg för att social hemhjälp var samma typ av insatser som berör personlig 

omvårdnad 1984 som 1994 och utvecklingen har gått från att huvudsakligen bestå av sociala 

omsorgsinsatser, som till exempel städning och matlagning, till att i allt större utsträckning 

omfatta personlig omvårdad. Individernas möjlighet att själva påverka omsorgsalternativen 

och omsorgsinsatserna har under åren rests som ett allt starkare mål inom äldreomsorgen 

(SOU 1987:21). Under 1980-talet infördes valfrihet inom äldreomsorgen på större allvar än 

tidigare i den politiska debatten. 1987 tillsattes en utredning för att se över samhällets insatser 

och prioriteringen av de äldres behov. Utredningen fick namnet äldreberedningen och riktade 

in sig på tre grundläggande principer: integritet, trygghet och valfrihet (Prop.1987/88:176). 

Under 1990-talet var målsättningen att de äldre skulle ha rätt till egen bostad där integriteten 

skyddades. De särskilda boendeformerna och bostäderna skulle erbjuda trygghet och närhet 

till service dygnet runt (Prop.1990/91:14). Rätten till självbestämmande och personlig 

integritet skulle vara lika stort i särskilt boende, som i ett eget hem (SoS-rapport 1996:23).  

 

Ädelreformen 
Redan 1990 blev det lagstadgat att kommun skulle inrätta särskilda boendeformer för service 

och omvårdnad. Det var dock först 1992, vid införandet av Ädelreformen som lagen fick sin 

verkliga genomslagskraft. Det innebar att kommunerna fick ta över ansvaret från landstinget, 

när det gällde äldre och handikappades boende, service samt vård och omsorg 

(Prop.1990/91:14). Efter Ädelreformens genomförande 1992 har en minskning av antalet 

platser inom sjukvården kunnat genomföras, då kommunen fått ansvar för medicinskt 

färdigbehandlade patienter, som är i behov av plats på äldreboende eller insatser i form av 

hemtjänst. Detta medför ökade krav på kommunens vård och omsorg för de äldre. 

Vårdtyngden har ökat inom samtliga boendeformer (Lundström, 1998). Utvecklingen under 

1990-talet har i flertalet kommuner lett till alltmer flexibla boendeformer och det är relativt 

enkelt att bestämma året 1992 som ett trendbrottens år, vilket påverkade utvecklingen av de 

särskilda boendeformerna. Antalet färdigställda bostäder började vid detta tillfälle snabbt att 

öka, samtidigt som den kraftiga standardförbättringen från 1980-talet började plana ut 

(Jennbert & Lagercrants, 1997).  

 Enligt Henriksson (2001) finns de flesta bostäder som har brister i utformningen då det gäller 

att hålla bästa tänkbara kvalitet för äldre inom sjukhemmen. Förbättringar har dock skett 

enligt studier som genomförts efter Ädelreformen. En studie som Henriksson (2001) refererar 
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till av Eliasson- Lappalainen och Runesson (2000) visar att bostandarden i sjukhemmen till 

viss del har förbättrats mellan åren 1991 till 1998, bland annat har andelen som bodde i eget 

rum ökat från 40- till 60 % (Ibid.). Samtidigt har den enskildes avgift för boendet höjts 

kraftigt (Prop.2000/01:149). Ett hinder när det gäller äldres tillgång till lämpliga och 

ändamålsenliga bostäder, eller att kunna bo kvar i sin bostad är i dag avsaknaden av hiss, som 

hindrar äldre att klara sig själva. Biståndsbedömningar visar tecken på att många äldre skulle 

kunna bo kvar i sin lägenhet, men att de ofta tvingas flytta på grund av att lägenheten ligger 

på tredje våningen och att de inte orkar ta sig uppför trapporna. Tillgång till hiss gör det 

möjligt att förflytta sig från bostaden ut i samhället för att handla eller uppsöka olika 

inrättningar och i större utsträckning ha möjlighet att delta i det sociala livet (Ibid.).  

 

Det särskilda boendet har alltmer utvecklats mot att få karaktären av en vårdinrättning, där 

brukaren är i behov av allt mer medicinska insatser (Alaby et al., 2000). Detta är ytterligare en 

utveckling mot att den offentliga äldreomsorgen har fått en mer restriktiv hjälptilldelning där 

vård och omsorg i det egna hemmet har prioriterats. Det är ett önskat alternativ enligt 

biståndsutredningar, men det finns också äldre som inte tycker det är bra utan upplever 

omsorgen i hemmet som påtvingad. Omsorgen fungerar ofta sämre under, kvällar, nätter och 

helger, vilket visar på uppenbara svårigheter när det gäller att skapa trygghet (Eliasson- 

Lappalainen & Runesson, 2000). 

 Ädelreformen innebar vidare att kommunerna fick ett ekonomiskt betalningsansvar till 

landstingen för all somatisk långtidsvård respektive för färdigbehandlade patienter och 

psykiatrisk långtidssjukvård. Genom Ädelreformen har kommunerna även ansvar för 

dagverksamheterna, undantaget den hälso- och sjukvård som bedrivs vid dessa 

(Prop.1990/91:14). I propositionen 1987/88:176 betonas att den enskildes valfrihet bör 

tillgodoses genom ett varierat utbud av särskilda boende- samt vård och omsorgsformer. 

Biståndsbedömningen bör enlig förslaget utformas efter den enskildes behov, på ett sådant 

sätt att självbestämmandet och tryggheten främjas (Landelius, 1996). Motioner har också 

lagts fram från olika politiska partier, att valfrihet måste skrivas in i lagen. På grundval av 

detta menade socialutskottet att valfriheten och de enskilda individernas möjligheter att 

påverka ska komma till uttryck, både när det gäller att välja boendeform samt hur 

omsorgsinsatserna ska utformas (SOU 1988:6). Utskottet fastslår också att en av de viktigaste 

förutsättningarna för inflytande, är att den enskilde får information om sina rättigheter när det 

gäller bedömningen av äldreomsorgens insatser (SOU 1996:161). Eftersom socialtjänstlagen 

redan vilar på den enskildes medverkan och självbestämmande, så anser socialutskottet i detta 
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fall att ändringar i lagen inte är nödvändiga. Socialutskottet anser inte heller att de behövs 

några särskilda föreskrifter för att stärka de äldres rätt till valfrihet (SOU 1988: 6). I 

propositionen 1987/88:176 ses också anhörigvårdarnas insatser över och 1989 infördes en 

lagstadgad rätt till ledighet för vård av anhörig, under maximalt 30 dagar.  

Förutsättningen för att en närstående ska kunna leva ett eget liv och inte bli alltför 
bunden till den vårdbehövandes hem är att vårdaren kan få tillräcklig avlösning. 
Avlösning bör kunna ges i form av personalinsatser från primärvården eller den 
sociala hemtjänsten (Prop.1987/88: 176 s 92-93).   

 
Jegermalm, (2002) instämmer i det som tidigare nämnts ovan om en restriktivare 

hjälptilldelning inom den offentliga äldreomsorgen och tillägger att det även ger utslag på 

närstående vårdarnas situation. Det ställs högre krav idag och flera studier har visat att det är 

vanligt att anhöriga är i behov av avlösning, antingen genom att någon kommer hem till det 

egna hemmet eller genom att den äldre hjälpmottagaren under kortare perioder får vård och 

omsorg vid någon institution eller särskilt boende (Ibid.). Biståndshandläggaren kan genom 

en resursinventering komma fram till om behov av avlastning föreligger. En möjlighet kan 

vara att stötta anhöriga genom utbildning och handledning, vilket i sin tur kan leda till att 

behovet av avlastning minskar (Clow & Westlund, 2001).  

 

1 januari, 1998 ändrades socialtjänstlagen vilket medförde att rättssäkerheten inom 

hemtjänsten skärptes genom förändrad biståndshandläggning. Därigenom inskränktes den 

enskildes möjlighet att hävda sin biståndsrätt gällande sysselsättning, social 

kontaktverksamhet, aktivering, dagvård eller dagverksamhet, korttidsboende, växelvård 

genom att överklagan med förvaltningsbesvär tagits bort. Dessa verksamheter kallas för 

”bistånd i annan form” och blir bara en skyldighet för kommunen att ha. Samtidigt kvarstår en 

skyldighet för socialtjänsten att med de olika biståndsformerna tillgodose en skälig 

levnadsnivå för den enskilde (Amundberg, 1998). I och med de ändringar i socialtjänstlagen 

som trädde i kraft 980101 ställdes ökade krav på dokumentationen och kvaliteten på 

utredningarna (Loman, 1998).   

 

Dagens äldreomsorg 

Den äldreomsorg som finns idag bedrivs med helt andra förutsättningar än vid 1990-talets 

början och det sociala innehållet i hemtjänsten håller på att försvinna (Bergstand & 

Hermansson, 1998). Hemtjänsten var från början utformad som en generell service riktad till 

äldre och funktionshindrade. Idag prövas en ansökan om hemtjänst som ett biståndsärende 
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enligt socialtjänstlagen (Clow & Westlund, 2001). De faktorer som mest påverkar 

bedömningen av erforderlig vårdnivå och tilldelningen av hemtjänst är det personliga vård 

beroendet (Lagergren, 1998).   

 

De är de allra mest vårdkrävande som prioriteras idag, och fler personer har hjälp av 

äldreomsorgen inom särskilt boende än i ordinärt boende. Detta är intressant eftersom den 

”institutionsförlagda” äldreomsorgen inte sedan 1950-talet haft lika stor omfattning som idag 

(Alaby et al., 2000).  

 Enligt SOU 1999:33 är det individens behov som i allt större utsträckning avgör insatsens 

omfattning. Idag kan även ett stort vård- omsorgsbehov tillgodoses i ordinärt boende. Det ska 

ses som högsta prioritet att försöka sätta in insatser så långt det är möjligt, för att brukaren ska 

kunna bo kvar hemma om han eller hon vill det. De sammanlagda kostnaderna för 

hemsjukvård som ges dagligen, inklusive kvällar och nätter är ofta högre än om vård- eller 

omsorg ges mer institutionellt i särskilt boende. Den högre kostnaden för att tillhandahålla 

hjälpen i ordinärt boende tycks ändå inte påverka kommuner och landsting. Det är dock svårt 

att ge samma kontinuitet kvällar och nätter i ordinärt boende som särskilt boende (Ibid.). 

  

Enligt Lindström och Nilsson (2001) sker en förändring över landet när det gäller boende på 

servicehus. Denna boendeform håller på att avta och det som utgör ett allt större alternativ till 

servicehusen är seniorbostäderna. Seniorboende innebär i Sverige att man bor i samma hus 

som andra äldre med tyngdpunkten fokuserad på trygghet, bekvämlighet och närhet till 

service. På många platser i landet är dock plats på äldreboende det alternativ som erbjuds i 

stället för servicehus (SOU 2002:29). Enligt Alaby et al., (2000) så behöver 

biståndsinsatserna bli bättre planlagda framförallt när det gäller insatsernas flexibilitet och 

möjligheterna att kunna påverka hur hjälpen utförs (Ibid.). I dag är hemtjänsten ofta baserad 

på en personlig relation mellan omsorgsgivare och mottagare. Tiderna för hjälp varierar inte 

bara efter brukarnas behov utan lika mycket efter den aktuella personalsituationen (Szebehely, 

2000).  

 Det finns tendenser som visar på att många brukare inom äldreomsorgen tvekar att söka hjälp 

från hemtjänsten, på grund av att deras livssituation kommer att granskas i form av en 

biståndsbedömning. Den hjälp som ofta efterfrågas är hjälp med så kallade allmänna insatser, 

som snöskottning, städning och att tvätta med mera. Det handlar alltså om hjälp med det som 

inte rör personliga insatser, utan sånt som är lika för alla (Lindström & Nilsson, 2001). Det 

som håller på att drivas igenom i många kommuner är att alla brukare igenom äldreomsorgen 
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ska ha rätt att beställa ett visst antal hemtjänsttimmar per månad utan att behöva gå igenom 

någon biståndsbedömning. Brukarna behöver bara ringa ett samtal för att få hjälp med 

snöskottningen om hälsan skulle försämras. Syftet med detta är att öka tryggheten och att fler 

ska klara sig längre på egen hand utan att söka hjälp (Henriksson 2001). Många kommuner 

väger in närhet till anhöriga eller den sökandes privatekonomi när beslut fattas om hemhjälp. 

En ny företeelse tycks också vara att äldre som har barn i närheten får hjälp i mindre 

utsträckning än äldre där barnen bor långt bort från brukaren (Ibid.). Bland äldre med 

rörelsehinder och behov av praktisk hjälp i hemmet, ökade under 1980-talet andelen som fick 

hjälp av anhöriga som de inte bodde tillsammans med. I dagsläget har anhörigomsorgen bland 

ensamboende inte ökat. Däremot har gifta eller sammanboende äldre i ökad utsträckning hjälp 

från den andre make- eller makan. Enligt en rad studier föredrar äldre att få hjälp från 

hemtjänsten framför att få hjälp från anhöriga (Szebehely, 2000).   

 

Möjligheter till inflytande över olika omsorgsalternativ och omsorgsinsatser har blivit en 

alltmer aktuell fråga i politiska sammanhang under senare år. Det finns en bred politisk 

enighet om att detta är en angelägen målsättning. Denna fråga har också kommit att bli ett 

återkommande tema i samhället i stort eftersom alla förväntar sig en god och värdig 

ålderdom, där individen har rätt att besluta över sitt liv på samma sätt som tidigare 

(Henriksson, 2001). SOU 2002:29 visar i en tidigare studie som genomfördes hösten 1991 på 

resultaten från åldersgruppen 55-64 år då det gäller vad som kommer att vara viktigt i boendet 

på äldre dagar. Det som enligt studien visade sig vara viktiga faktorer var närheten till 

kommunikationer och service. Att det finns balkong och terrass i anslutning till bostaden. En 

betydelse läggs också vid att få hjälp med matinköp, städning mot extra betalning. Det som 

sågs som mindre viktigt var att bo tillsammans med andra i sin egen ålder, eller att ha nära till 

nöjesliv (Ibid.). 

 

I en tidigare studie har stadskontoret undersökt tre kommuner: Nacka, Helsingborg och 

Sandvikens kommun och studerat hur brukarnas valfrihet har fungerat. Eftersom begreppet 

valfrihet inte etablerats så starkt så kunde studien inte visa på några konkreta resultat. Målen 

för att skapa valfrihet beskrivs i rapporten som bestående av tre delar. Det första är att 

tjänsterna anpassas så att det på ett bättre sätt svarar mot brukarnas önskemål. Valfriheten ses 

som ett värde i sig, även om det inte används till att välja bland olika alternativ. Det betyder 

att brukaren har möjlighet att ändra sitt omsorgsalternativ om önskemål uppkommer. Ett 

annat mål med valfriheten är att de undersökta kommunernas verksamheter ska bli mer 
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kostnadseffektiva. Kvaliteten ska alltså bli bättre fast kostnaden är densamma, eller genom att 

samma kvalitet uppnås fast till lägre kostnader. Det tredje målet med valmöjligheter som tas 

upp i rapporten är att undvika segregering. Nacka kommun har infört kundvalssystem med 

möjlighet för den enskilde att med hjälp av servicecheckar köpa sin tjänst hos privata företag. 

Erbjudandet att välja privat alternativ ser kommunen som en plustjänst för 

hemtjänstmottagare som vill, orkar och kan klara av möjligheten att välja. Den enskilde har 

möjlighet att när som helst byta tillbaka till kommunens hemtjänst. Möjligheten finns också 

att kombinera kommunal hemtjänst med privat. I Sandvikens kommun bedrivs såväl 

hemtjänst som särskilda boendeformer i kommunal regi. Tillsammans med pensionären gör 

hemtjänstassistenten och vårdbiträdesgruppen upp en övergripande serviceplan där man 

inriktar sig på självbestämmande för den enskilde. Utifrån serviceplanen kan den enskilde 

själv bestämma vad servicen skall omfatta och hur ofta de ska utföras. I Helsingborgs 

kommun står de privata entreprenörerna för 25 % av äldreomsorgen inkluderande såväl 

platser på äldreboende och sjukhem som hemtjänst (Ibid.). 

 

Metod 

Metoden är av kvalitativ karaktär, med personliga intervjuer (jmf Kvale, 1997). Detta för att 

kunna beskriva verkligheten så rikt och detaljerad som den egentligen är, utifrån 

intervjupersonernas eget förhållningssätt. Enligt Starrin och Svensson, (1996) härstammar 

ordet kvalitativ från latinets qualitas som betyder ”beskaffenhet, egenskap eller sort”. Kvale, 

(1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en unikt kraftfull och känslig metod, som 

används för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 

Målet med undersökningen är att diagnostisera, det vill säga att bättre förklara 

intervjupersonernas syn på brukarnas inflytande över olika omsorgsalternativ. Detta för att ge 

möjligheter till anpassningar inför framtiden vad gäller just utbudet i förhållande till 

efterfrågan (Andersen, 1998).  

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes eftersökningar om det fanns tidigare forskning som 

beskrivits i litteraturen.  Formuleringen av syftet blev början till undersökningen och bestod i 

en lång bearbetningsprocess. Utifrån den tidigare forskningen, formades sedan 8 frågor som 

ställdes till samtliga intervjupersoner. Utifrån detta förslag till undersökningsförfarande 

gjordes en etisk bedömning över lämplighet på Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet. 
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 De intervjupersoner som valdes ut var socialnämndens ordförande samt tre bistånds- 

handläggare inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna valdes ut genom slumpmässigt 

urval. Först kontaktades informationscentralen på socialförvaltningen om vilka som är 

biståndshandläggare och vilka som var tillgängliga. Ett informationsbrev (se bil 2) skickades 

till samtliga intervjupersoner. I samband med utskicket av informationsbrevet, togs även 

personlig kontakt i form av ett besök hos var och en av biståndshandläggarna. De fick på detta 

sätt både skriftlig samt muntlig information om studiens syfte och att uppgifterna skulle 

behandlas konfidentiellt. Information gavs också om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun och att medverkan var frivillig. Ingen av dem som deltog i undersökningen fick 

tillgång till frågorna i förväg. Intervjuerna bandades och tog i genomsnitt 40 minuter.  

 

Av de intervjupersoner som slumpmässigt valdes ut för studien hade en av 

biståndshandläggarna arbetat drygt ett år inom yrket, medan de övriga två hade längre 

erfarenhet inom yrket. Socialnämndens ordförande hade också lång erfarenhet av sitt uppdrag. 

Beslutet att inte göra ett medvetet urval av intervjupersoner grundade sig i att det fanns risk 

för att det objektiva tänkandet skulle svikta. Ett medvetet urval hade kunna resultera i att 

studien hade baserats på intervjupersoner som skulle ge så ”korrekta” svar som möjligt. 

 

Analys 

Intervjuerna genomfördes under två veckors tid och var noggrant planerade och endast en 

intervju genomfördes under en och samma dag. Detta gjordes med avsikten att det skulle 

finnas tid till avlyssning, dokumentering och att utfrågningen inte skulle bli slentrianmässig 

det vill säga ”tappa sitt fokus”. Varje intervju omfattade i genomsnitt sju A-4 sidor. Analysens 

genomförande har skett enligt grundat teori vilket hela undersökningen bygger på (Hartman, 

2001). Intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger innan starten av textens analys. Texten 

bearbetades genom en närläsning rad för rad. Vid den första kodningen markerades de svar 

som innehöll fakta och händelser av betydelse för frågeställningen. Kodade data om kodades 

och sammanfördes till kategorier som jämfördes med varandra. Minnesanteckningarna sågs 

över på nytt, detta för att ge vetskap om det eventuellt skulle vara möjligt att reducera ner 

antalet koder ytterligare. De uppkomna kategorierna användes som rubriker där kodade data 

och minnesanteckningar sorterades in. Detta gjorde det möjligt att gå tillbaka till den 

ursprungliga texten och hämta citat till resultat delen. En kärnkategori som ofta framkom i 

undersökningen var inflytande och underkategorierna tar sin utgångspunkt från denna. 

Kategorierna användes som rubriker i resultat delen.  
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Styrkor och svagheter i metoden 

Ämnet som sådant togs emot på ett positivt sätt, genom att samtliga verkade engagerade vid 

intervjutillfällena. Intervjupersonerna tog sig tid att reflektera över sitt eget arbetssätt för att 

berika intervjusvaren och gav många olika exempel. Intervjufrågorna lämnades inte ut i 

förväg, vilket innebar att intervjupersonerna inte fick möjlighet att tänka ut svaren på frågorna 

i förväg. Svaren upplevdes också som mycket uppriktiga och ärliga. Så här i efterhand kan det 

finnas en fördel med att låta de intervjuade få tillgång till frågorna i förväg. 

Intervjupersonerna får då chans till att se över svarsalternativen och kan då känna att de 

eventuellt kan förmedla en mer genomtänkt bild av sitt eget arbete. Frågorna hade dock inte 

karaktären av att vara allt för känsliga och djupgående och valet blev därför att inte lämna ut 

dem i förväg.  

 

Resultatet kunde ha fördjupats ytterligare genom att personliga intervjuer även hade 

genomförts med brukarna, det krävdes dock en större tidsram för att kunna genomföra detta. 

Det visade sig viktigt att vara tydlig när det gäller just inflytandet för de äldre, eftersom ämnet 

kan relateras till så mycket och tolkas på många olika sätt. Så här i efterhand kunde frågorna 

kanske ha formulerats kortare, däremot upplevdes de som välformulerade. På alla frågor fick 

intervjupersonerna tänka efter en stund och reflektera innan de gav utlopp till svaret på 

frågorna.  

 

Inflytandet i praktiken 

I denna del av uppsatsen redovisas resultatet under rubrikerna: behovsbedömningens inverkan 

på inflytandet, biståndshandläggarnas syn på brukarnas inflytande, bemötandets betydelse för 

inflytandet, situationens betydelse för inflytandet och biståndshandläggarnas syn jämfört med 

politikerns. Resultatet redogör för de intervjuades synpunkter, åsikter samt utlägg som 

redovisas i löpande text. För att få en större förankring i undersökningen så har citat från de 

intervjuades uttalanden vävts in i texten.  

 

Efter redogörelsen för uppsatsens resultat, följer den avslutande diskussionen där egna 

reflektioner kommer fram samt funderingar och idéer. 
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Biståndshandläggarnas syn på brukarnas inflytande      

I behovsbedömningens intentioner ingår att värna om den enskildes självbestämmande, 

integritet och trygghet samt egna önskemål. Att biståndshandläggaren måste fatta beslut i 

enighet till brukarens behov beskrev en av biståndshandläggarnas genom följande uttalande: 

Att enbart bevilja brukaren städning som biståndsinsats upphörde 1997 efter 
ändringar i socialtjänstlagen. Brukaren måste ha behov av hjälp i annan form för 
att även bli beviljad hjälp med städning. I socialtjänstlagen står det att 
biståndshandläggaren inte får ge avslag på grund av riktlinjer, utan det måste vara 
på grund av behov. 
 

Det som framkom som en viktig synpunkt i analysen av intervjuerna, var att fokuseringen 

under behovsbedömningen hela tiden måste vara på den enskilde. Vad anhöriga eller 

sjukvårdspersonal tyckte fick inte överskugga bilden av den äldre. Det framkom att det 

krävdes yrkeskunskap samt erfarenhet för att komma till rätta med detta, eftersom anhöriga i 

många fall kunde vara starkt påstridiga. Det var då mycket viktigt att informera om att 

biståndsbedömningen var till för den enskilde brukaren och att hans eller hennes behov samt 

önskemål, skulle tillgodoses så långt det var möjligt. Analysen visade på att 

biståndshandläggarna såg det som viktigt att ta ställning för den enskilde brukaren, eftersom 

denne utgjorde den svagare parten. Följande uttalanden redogör för detta:  

Jag tycker att jag ska försöka ha ett brukarperspektiv. Alltså att den enskilde ska 
kunna, ja alltså insatserna är ju till för dem och då ska man ju försöka anpassa 
insatserna så långt som möjligt. 

 

Alltså på något sätt anser jag mig vara en av de här pensionärernas advokat. Så jag 
måste ibland ta strid med anhöriga och andra som påtalar att de har en annan åsikt. 
 

En viktig del då det gäller att visa respekt för den enskilde är enligt biståndshandläggarna att 

värna om integriteten. I analysen framkom det som mycket viktigt att informera brukaren om 

varför de måste svara på alla frågor. Det handlar också om att handskas varsamt med det som 

sägs och skrivs ner. Enligt biståndshandläggarna så är det etiskt viktigt att ha i åtanke att 

individen själv kommer att ta del av utredningen. 

 

Analysen visade på att biståndshandläggaren upplevde att de befann sig i ett överläge i 

förhållande till den enskilde brukaren. Det var därför viktigt att försöka hitta en balans i 

påtryckningarna när det gällde att sätta in hjälp, för att inte kränka brukaren. Det går aldrig att 

fatta beslut om insatser som går emot brukarens vilja, utan allt måste bygga på frivillighet. 

Analysen av intervjuerna visade också på att det handlade om att ta och ge, för att komma 

fram till bästa tänkbara resultat när det gäller insatsernas utformning. Framförallt beroende på 
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att socialtjänstlagen bygger på frivillighet. En av biståndshandläggarna gjorde följande 

uttalande: 

Jag har haft ett fall där en man behövde jättemycket hjälp. Han behövde 
trygghetslarm för han var så otroligt stapplig och ramlade flera gånger, men han 
ville inte.” Då kan jag inte tvinga honom att ha trygghetslarm. Utan då gick vi 
tillsammans jag och distriktssköterskan för att prata med honom. Det slutade med 
att vi fick gå in två gånger per dag. Han skulle ha behövt fyra gånger, men vi fick 
i alla fall gå in med hjälpinsatser två gånger per dag. 
 

Enligt biståndshandläggarna kan svårigheter uppstå när brukaren är dement. När brukaren 

befinner sig någonstans i gränslandet och ger uttryck för att de klarar allt, fast det egentligen 

inte är så. Visar den enskilde på att insatser inte är önskvärda så måste det respekteras. 

Anhörigas inflytande blir ofta större i dessa fall. 

 

Alla tre biståndshandläggare framhöll i studien att det var i just utformningen av 

omsorgsinsatserna som brukaren hade större möjlighet till inflytande, och fick större gehör för 

sina önskemål. Det kunde handla om sådant som när individen ville duscha, ha städat, kliva 

upp på morgonen ett cetera. Samtliga biståndshandläggare tyckte att det var viktigt att värna 

om inflytandet för brukaren, men att det inte var så lätt. En uttryckte det på följande sätt:  

Visst kan brukaren vara med och planera vilken dag insatsen ska ske, men 
kommer personen då på samma dag att hon eller han vill få det ändrat, då är det 
inte så lätt. Utförarsidan har ju sitt schema och sin planering. Man lagar inte heller 
maten, (utan maten levereras färdig från storkök), och följer inte med brukaren 
och handlar. Så visst är det beskuret självbestämmandet. 
 

En annan biståndshandläggare gjorde följande uttalande: 

Jag vet inte ens om jag tycker att det finns någon gräns för självbestämmandet. 
Alltså det är ju på det sättet att det är behovsstyrt. Det är ju där självbestämmandet 
tar slut.  
 

Intervjuerna visade på att biståndshandläggarna upplevde ett generellt missnöje bland 

brukarna, när det gällde just kontinuiteten i omsorgsinsatserna. 

 

Biståndshandläggarnas syn på brister i inflytandet 

Ett perspektiv som kom fram vid analysen var att graden av inflytande delvis berodde på den 

enskildes hälsotillstånd och dennes allmänna sociala situation. Det finns tecken som tyder på 

att graden av inflytande påverkas av hur mycket brukaren orkar göra sin röst hörd, samt i 

vilken utsträckning individen för övrigt får stöd från anhöriga och andra närstående. Av 

biståndshandläggarnas svar framkom även att valfriheten hade skurits ned när det gällde att 
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välja plats på äldreboende. Idag blir brukaren erbjuden två alternativ oavsett om det är det 

alternativ han eller hon önskat från början eller inte. Brukaren får dock stå kvar i kön trots att 

denne tackat nej till de två erbjudna alternativen. Konsekvensen blir att vederbörande flyttas 

ner i turordning och att det kan ta rätt så lång tid innan ett erbjudande kan dyka upp igen. 

Följande uttalande redogör för detta: 

Men det är klart det här med boende, att få plats på ett boende idag är betydligt 
svårare än tidigare, för tidigare fanns det serviceboenden, det gör det inte idag. 
Utan allt är äldreboende. Och du ska ha behov av vård, hjälp och stöd dygnet runt 
för att få plats på ett äldreboende. Och det kan ju även vara psykiska orsaker, 
depressioner eller ensamhet, men det gäller att få fram det och många gånger 
kanske läkarintyg krävs. 
 

Det framkommer i analysen att många framförallt i stan efterfrågade dagverksamhet för att 

motverka ensamhet, detta fanns inte vid intervjutillfället.  

 

I analysen av biståndshandläggarnas intervjusvar kom det fram att trots individanpassade 

insatser och fokuseringen på den enskilde, så ställer de äldre förhållandevis få krav idag. 

Samtliga biståndshandläggare påpekade: att det är det här riktigt gamla som sitter i, att de 

sociala kommer. 

 

Bemötandets betydelse för inflytandet  

Ett bra bemötande handlar enligt samtliga biståndshandläggares uttalanden om att skaffa sig 

en helhetsbild av brukarens livssituation innan några insatser beviljas. Inga insatser beviljas 

över telefon, eftersom biståndshandläggaren då kan göra en tolkning av brukarens situation 

som kanske inte stämmer mot verkligheten. Vid hembesöket syns det på ett helt annat sätt hur 

brukaren klarar de vardagliga sysslorna. En av biståndshandläggarna uttryckte det på följande 

sätt:  

Det gäller att vara varsam när man möter människor, för det är ofta människor 
som är ganska utsatta. 

 

Biståndshandläggarens kollega menar att det gäller att bygga på egna erfarenheter för att 

kunna känna av situationen och inte göra bedömningen så högtravande och byråkratisk. Att 

inte sätta igång och skriva så fort man kliver innanför dörren, utan att man börjar med en 

mjukare öppning är också viktigt. Ett bra bemötande öppnar upp för brukarnas möjligheter att 

ställa krav på olika omsorgsalternativ, samt insatser.  
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Biståndshandläggarna beskrev att bemötandet även handlade om hur insatserna utfördes.  Det 

ansågs mycket viktigt att låta individen göra de här små sakerna som brukaren faktiskt kunde, 

och att personalen inte gjorde det bara för att det skulle gå fortare. Detta framkom av följande 

uttalande: 

När vi skriver beställningen så skriver vi också resurser, alltså vad den enskilde 
själv kan göra. Där ska det liksom framgå vad brukaren själv kan göra och målet 
ska ju också vara att kunna upprätthålla brukarens resurser. 

 
Detta synsätt var något som prioriterades högt ute i verksamheterna. Det framkom hela tiden 

att det var viktigt att prata om etik, moral, och bemötande ute i personalgrupperna. Det måste 

kontinuerligt tas upp. En av biståndshandläggarna menade att:  

Det måste bli en del av kulturen inom utförarsidan. 
 

Analysen visade också på att brukarna som biståndshandläggarna kom i kontakt med var 

mycket olika. Det var därför svårt att veta vad som upplevdes som kränkande. En av 

biståndshandläggarna gav följande version som exempel: 

Det som framkom vid ett besök hos ett par makar där mannen behövde mycket 
hjälp, var att orsaken visade sig vara parets relationsproblem. När jag då skrev det 
i utredningen, då blev de arg. Det är som en balansgång det där att få fram 
sanningen och verkligheten. 

 

Situationens betydelse för inflytandet 

Hur biståndshandläggarna informerade om olika omsorgsalternativ och brukarnas rättigheter, 

var mycket beroende på situationen. Informationen lämnades vid vårdplaneringar, hembesök 

och till viss del via telefon. Under vårdplaneringarna närvarade biståndshandläggaren, den 

sökande, anhöriga, sjukhuspersonal i form av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt distriktssköterskan med flera. Analysen visade på att informationen 

lämnades i den grad som var aktuellt vid varje enskilt tillfälle. Om det till exempel var 

anhöriga som hjälpte dem med mycket, så ansågs det relevant att informera om avlösning i 

form av korttidsplatser. Beroende på den situation som brukaren befann sig i, så informerade 

biståndshandläggaren om att det fanns matdistribution, trygghetslarm och så vidare. Att 

informera om trygghetslarm blev framförallt aktuellt då det var fråga om fallrisk eller för att 

uppnå ökad trygghet.  

 

Hur behovsbedömningen upplevdes liksom respekten och bemötandet var mycket 

beroende på situationen. Det fanns enligt biståndshandläggarna ingen färdig mall över 
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hur allt skulle gå till, utan att varje enskild situation skulle bedömas individuellt. En 

uttryckte det enligt följande:  

Skulle vi låta brukarnas önskemål gå fullt ut, då skulle utförarsidan av rent 
arbetsmiljöskäl inte klara av att städa varje morgon. 
  

Det var mycket upp till situationen och vad som var viktigt för just den personen. 

Följande situation beskriver denna avvägning:  

Jag har haft en situation där det för en kvinna var väldigt viktigt det här med 
städning. Och där man i arbetsgruppen inte såg på det här med städningen 
varannan vecka som jätteviktigt. Utan de hävdade att har hon fått insatser 
bestämda till morgonen. Då kan vi hinna städa någon del av lägenheten de mornar 
hon själv klarar att göra frukosten.  
 

Biståndshandläggarnas syn i jämförelse med politikerns 

Socialnämndes ordförande menade liksom biståndshandläggarna att inflytandet för brukarna 

var större när det gällde att påverka innehållet i insatserna, än över olika omsorgsalternativ. 

Han menade att:  

Har jag fått ett visst antal timmar hemtjänst så ska jag också vara med och 
påverka innehållet. Det ska inte stå att de ska duscha en gång i veckan, utan de ska 
ha hjälp med duschning, och sedan ska brukarens behov styra antalet gånger. 

 

Biståndshanläggarnas syn då det gällde brukarens hälsotillstånd var något som politikern 

instämmer i. Han ansåg att hälsotillståndet har en stor betydelse då det gällde brukarnas 

möjligheter att ta för sig av sina rättigheter. De båda sidornas syn är också samstämmig i att 

behovsbedömningen ska vara individuellt anpassad och ges utifrån vars och ens behov.  

 

Socialnämndens ordförande talade under intervjun om brukarens integritet, men att 

kommunen hade valt att kalla det ”rättighet med respekt”. Vilket innebär att alla har samma 

rätt till hjälp och att den ska ges med respekt. Det ska inte vara någon skillnad på hjälpen till 

dem som var sura och vresiga, eller de som var trevliga och snälla. Socialnämndens 

ordförande menade att det handlade om respekt för människors olika värderingar och 

uttryckte det på följande sätt:  

Man ska försöka låta brukarna klara så mycket som möjligt på egen hand, men de 
får ju inte bli sjuka av det.  

 

Han menade att det var många äldre som till exempel inte ville duscha och då måste det 

respekteras. Han menade att det som gick att göra var att försöka hitta olika 

kompromisslösningar tillsammans och gå halva vägen var. När det gällde självbestämmande 
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så ansåg han att det var något av en maktkamp inom hemtjänsten. Självbestämmandet kom att 

minska ju sjukare brukaren blev och det var viktigt att försöka göra livet meningsfullt för den 

enskilde brukaren. Socialnämndens ordförande ville också understryka att:  

Hur sjuk och dålig brukaren än blir, så måste han eller hon ha något kvar att 
bestämma över. 
 
Hemtjänsten ska inte vara en grå massa som är likadan för alla. Utan insatsen ska 
anpassas efter vars och ens behov. 
 

För att brukaren ska få bestämma över sitt eget liv i så stor utsträckning som möjligt, har 

kommunens som policy att låta brukaren bo hemma så länge de själva vill. Förutsatt att den 

medicinska säkerheten kan garanteras. Dubbelbemanning dygnet runt är en biståndsinsats 

som beviljas för att göra detta möjligt för brukaren. Detta är positivt för pensionärerna men 

det är också positivt för kommunens ekonomi, eftersom det är ont om platser på 

äldreboendena.  

 Resultatet skiljde sig åt när det gällde synen på om brukaren kan vara med och ändra på 

innehållet i insatsen samma dag som den var tänkt att utföras. Att ändra ska vara möjligt för 

brukaren menade socialnämndens ordförande. Biståndshandläggarna menade dock att det 

fanns svårigheter i praktiken att genomföra detta, eftersom även utförarsidan hade sina 

scheman att följa. 

 

Det avgörande för just bemötandet ligger enligt socialnämndens ordförande på personalens 

yrkeskompetens och inlevelseförmåga. Han menade att bemötandet även handlade om att 

värna om individens integritet. Det politikerna har försökt göra med detta i åtanke är att den 

första kontakten med äldreomsorgen inte ska vara hemtjänst eller äldreboende utan 

trygghetslarm. Kostnaderna har man medvetet försökt att hålla nere: 

Kommunen vill hålla en låg inträdesavgift, eftersom trygghetslarmet ofta innebär 
första kontakten med äldreomsorgens insatser. 
 

Socialnämndens ordförande berättade även om hur kommunen höll på att se över ett förslag 

som innebar att: 

Brukarna ska få tillgång till olika hemtjänstinsatser utan att behöva gå igenom 
någon behovsbedömning upp till ett visst antal timmar per månad. 
 

Förslaget ligger idag på ungefär tio timmar per månad och socialnämndens ordförande 

beskriver att: 

Det är egentligen inte för att minska integritetskränkningen, utan för att öka 
tryggheten. Men det förbättrar ju integriteten också, det gör det ju. 
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Vid en behovsbedömning ställs ju många personliga och privata frågor, som tar upp vad 

individen klarar och inte. Det kan exempelvis handla om huruvida brukaren kan ta hand om 

sin ekonomi, något som många kan uppleva som integritetskränkande. Att slippa gå igenom 

en sådan behovsbedömning skulle underlätta för brukarna att kunna ta emot hjälp. 

Socialnämndens ordförande förtydligar detta med följande uttalande: 

Vårat problem är inte att folk överutnyttjar hemtjänsten, utan snarare tvärt om. 
Det är ingen risk att folk kommer att ta ut för mycket hemtjänstinsatser genom 
detta system.  

 

För att se över hur brukarna blir bemötta tar kommunen emot synpunkter i form av en 

blankett som heter ”säg vad du tycker”. Där får brukarna möjlighet att framföra sina åsikter. 

När det gällde äldreboendena så hade det här systemet fungerat bra, medan resultatet hade 

varit sämre inom hemtjänsten. Brukarna kan ha svårt att ta sig utanför huset på egen hand 

inom hemtjänstverksamheten. Det är då svårt att framföra klagomål på någon anställd, 

eftersom det är den enda person som kanske kan föra klagomålet vidare. För att kunna ge ökat 

inflytande inom äldreomsorgen, går kommunen nu ut och frågar allmänheten via webbsidor 

samt frågeblad, om hur de vill ha sin framtida äldreomsorg utformad. Vid intervjun pratade 

socialnämndens ordförande i samma banor som biståndshandläggarna när det gällde 

upplevelse av de äldre idag. De äldre vill idag klara sig själva, utan att ligga någon till last. 

Han fortsatte med följande uttalande:  

Egentligen den här åldersgruppen är nöjd med de lilla de får, att de får någonting. 
 
En del har dessutom lite den här uppfattningen att de är fattigvård. Det är allmosor 
och det är socialbidrag man får, och det vill de inte ha. 
 

Både biståndshandläggarna och socialnämndens ordförande ansåg att sådana fördomar fanns 

att brottas med. Från båda sidor ansåg de att de äldre  i samhället skulle behöva ha mer hjälp, 

än vad de i dagsläget ville ha.  
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur kommunens biståndshandläggare samt 

socialnämndens ordförande uppfattar äldres möjligheter till inflytande över olika 

omsorgsalternativ. Undersökningen utgår från socialtjänstlagens mål och riktlinjer. Vidare i 

inledningen nämns att detta perspektiv är viktigt eftersom kommunerna bygger på lokal 

självstyrelse. Kommunerna kan alltså själva avgöra kriterierna då det gäller vilka som ska 

erbjudas plats på ett äldreboende. Vilka typer av omsorgsalternativ och omsorgsinsatser som 

ska erbjudas. En faktor som kan ändra förutsättningarna för brukarna då det gäller deras 

möjligheter att själva vara med och påverka är kommunens ekonomi. En annan faktor är 

antalet äldre inom kommunen. Ett ökat antal äldre gör att efterfrågan blir större då det gäller 

omsorgsinsatser och – alternativ. Vilket i sin tur gör att kommunen måste prioritera de allra 

mest omsorgsbehövande. 

 

Amundberg, 1998 tar upp att kommunen har ett yttersta ansvar för dem som vistas i 

kommunen enligt socialtjänstlagen och inom äldreomsorgen kan behov uppstå akut. Det är då 

biståndshandläggarens uppgift att ibland omedelbart ordna med exempelvis hemtjänst eller 

trygghetslarm för de äldre eller kanske rent av en sängplats för korttidsboende och 

omvårdnad. Det är därför en klar underlåtenhet enligt socialtjänstlagen och tjänstemanna- 

ansvaret att inte bereda denna grupp hjälp omedelbart eller förvissa sig om att den äldre får 

hjälp tillgodosedd av annan. Äldreomsorgens jourverksamhet måste därför kunna fatta 

myndighetsbeslut dygnet runt och ha kompetens och befogenheter till det. Socialtjänstlagens 

yttersta ansvar innebär också att äldreomsorgen bara kan använda sig av en anhörig eller 

annan närstående om den enskilde själv vill det och den närstående samtidigt erbjuder sin 

omsorg till den som behöver det (Ibid.). 

 

Under intervjusamtalen underströk både biståndshandläggarna och socialnämndens 

ordförande den enskildes rättsäkerhet och den enskildes rätt till bistånd utifrån personens 

individuella behov som viktigt. 

 

Huruvida intervjuerna kan utgöra tillfredställande underlag för ställningstagande utifrån 

undersökningens syfte kan naturligtvis diskuteras. Några slutsatser kan dock inte dras på 

grund av det låga intervjuantalet. 
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Biståndshandläggarna och socialnämndens ordförande lämnade under intervjuerna sina 

erfarenheter kring hur de själva upplevde de äldres möjligheter till inflytande. Det 

återkommande temat i intervjuerna var att brukaren måste få stå i centrum. För att ge brukaren 

möjlighet till inflytande är det viktigt att visa respekt genom att försvara den enskildes 

självbestämmande, integritet och trygghetsbehov. Respekten för den enskilde innefattar även 

kontinuitet i omsorgsinsatserna, vilket följande citat belyser: ”Respekten för den enskilde 

måste bygga på att andra kan och vill tolka personliga behov och önskemål.” ”Det kräver 

förtrogenhet, kontinuitet och lyhördhet” (SOU, 1996 :161 s 36). Enligt Eliasson (1992) 

betyder respektera att se och återse, men det innebär inte ett okritiskt förhållningssätt.  

 

Biståndshandläggarna har i sina arbeten ständiga möten med människor som befinner sig i en 

svår och utsatt situation. När de stiger in i den enskildes hem är de myndighetspersoner med 

makt att bestämma över de äldres vardag. I denna uppsats nämns bemötandet som en viktig 

faktor för att brukaren ska få bästa tänkbara förutsättningar, att själv vara med och påverka 

utformningen av sin vård och omsorg. Ett värdigt bemötande ska göra att brukaren vågar 

framföra sina behov och önskemål. Lars Svensson beskriver konflikten mellan behov och 

önskningar om hjälp och menar att den viktigaste förutsättningen för att nå kvalitetsmål är att 

brukaren skall kunna påverka den hjälp som det beslutas om (Blomdahl- Frey, Eriksson, 

1998). 

 När den enskilde känner delaktighet i omsorgsbedömningen motiveras hon eller han till att 

delta med sina egna resurser i det praktiska omsorgsarbetet. På sikt kan detta medföra bättre 

levnadsvillkor för den enskilde. Och i viss mån kan även beroendet av hjälpinsatser minska 

(Ibid.). 

 Något som inte får glömmas bort är att äldre i dagens Sverige får en förbättrad hälsa. Detta i 

sin tur gör att vi lever längre och det är då viktigt att kunna erbjuda människor möjlighet till 

inflytande över de omsorgsalternativ som de anser vara det mest lämpliga. Kommunerna har 

idag en stor frihet att besluta över sina kommunala angelägenheter, vilket gör att utbudet på 

omsorgsalternativ kan variera i en rätt stor omfattning inom de svenska kommunerna. 

Utvecklingen går också mot att kommuner och landsting ska få ett ännu större delegerat 

ansvar, vilket gör att bas principerna i form av rättvisa och likhet kan komma att hotas i den 

svenska välfärdsstaten. Det kan göra att kommunen individen väljer att bosätta sig i får rätt 

stor betydelse vad gäller tillgänglighet och förekomst av omsorgsalternativ både i hembaserad 

och institutionsbaserad omsorg.  

 



 26

Bergstrand och Hermansson, (1998) visar i en undersökning på att biståndsbedömningen 

utgör en viktig begränsning av brukarinflytandet. Att insatserna är individuella gör att taken 

på rättvisa blir högre, jämfört med om de vore lika för alla. Detta framkommer också i SOU 

1996 ”Insatserna ska vara individuellt anpassade och utformas flexibelt efter enskildas behov” 

(SOU 1996: 161 s 31). Även i denna rapport finns det tendenser som tyder på att 

individtänkandet är en central faktor som måste ligga till grund då det gäller det flesta typer 

av myndighetsbeslut.  

 

Att det ses som viktigt att värna om den enskildes integritet framkommer också av 

socialtjänstlagens bestämmelser, som betonar den enskildes rätt till insyn i dokumentationen. 

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet och 

självbestämmande. Vidare skall dokumentationen innehålla tillräcklig, väsentlig och korrekt 

information. Dokumentationen ska enbart innehålla sådan information som är av betydelse för 

utredningen (SoL 2001: 453).  

 

Socialstyrelsens SoS - rapport 1995: 11 är en annan studie som belyser äldres valfrihet. Där 

beskrivs brukarens förutsättningar och begränsningar när det gäller valfriheten. Metoden för 

studien har genomförts via enkätstudier i ett antal av Sveriges kommuner och visar på 

följande: 

Det finns en rad förhållanden som begränsar eller kan begränsa den enskildes 
valfrihet inom äldreomsorgen. En övergriplig begränsning består i att den enskilde 
inte har någon villkorlig rätt till viss insats enligt socialtjänstlagen. De bistånd den 
enskilde erhåller är avhängigt en bedömning av vad som behövs för att uppnå en 
skälig levnadsnivå, med ledning av omständigheter i det enskilda fallet och med 
hänsyn till kommunens resurser. Ytterligare en förutsättning är att behovet inte 
tillgodoses på annat sätt (SoS - rapport 1995:11 s 21). 
 

Rätten till självbestämmande ses också som en central faktor i denna rapport, då det gäller 

brukarnas möjligheter till inflytande. Speciellt i situationer då brukaren är svårt sjuk, eller har 

ett begränsat socialt nätverk. Självbestämmandet ska respekteras som norm och riktlinje för 

verksamheten, men det har visat sig svårt att leva upp till detta i vissa fall, vilket beror på 

bristen av tid. Det finns tendenser till en kluvenhet när det gäller anhörigas medverkan. För 

trots att behovsbedömningen är individuellt utformad, så är anhöriga av stor betydelse i de 

flesta fall, eftersom de kan ta kontakt med handläggarna och visa på hjälpbehovet hos 

brukaren. Alla intervjudeltagare talar om den enskildes bestämmanderätt och eftersom 



 27

socialtjänstlagen bygger på frivillighet så går det inte att påbörja ett ärende om inte den 

enskilde själv ansöker om det. 

 

Eliasson (1996) har beskrivit hur principen om respekt för autonomi och integritet kan 

komma i konflikt med principen om vårt ansvar för de svaga i samhället. Ett ensidigt 

hävdande av autonomiprincipen kan leda till dåligt engagemang, likgiltighet och 

underlåtenhet, då var och en betraktas som ansvariga för sitt eget liv. Om principen om de 

svaga alltid betonas riskerar man att slå över i omyndigförklarande av den hjälpbehövande 

och övergrepp mot självbestämmandet. Inga generella lösningar finns utan konflikten måste 

diskuteras i varje enskilt fall ( Lundström, 1998). 

 

Det hade varit intressant att höra biståndshandläggarnas åsikter tillsammans med politikern, 

eller ett par politiker. Eftersom det kunde ha visat mer konkret på var deras åsikter går isär 

och på vilka punkter de är mer överens. Ett sådant möte kan öppna upp och leda till 

förbättringar i brukarnas situation. Men en sådan metod kan det finnas många hinder kring 

innan den går att genomföra. 

 

Det som gav upphov till något extra reflekterande var hur socialnämndens ordförande såg på 

det här med uppdragstagarens eget ansvar. Att hur många punkter, riktlinjer och mål 

politikerna än sätter upp så är det ändå i slutändan uppdragstagaren som har det slutliga 

ansvaret. Det är den enskilde undersköterskan som ansvarar för kvaliteten på omsorgsinsatsen 

i slutändan. Är ambitionsnivån och viljan hög så påverkar det hela omsorgsapparaten. Ingen 

kan till hundra procent ha uppsikt över hur det arbetet utförs. Enligt uppgifter från media 

handlar den allmänna diskussionen inom äldreomsorgen idag om att allt färre ungdomar söker 

sig till vården på grund av det tunga arbetet och den låga lönen. Detta är viktigt att åtgärda, 

eftersom bristen på personal borde göra det svårt att kunna erbjuda ett rikt utbud av olika 

omsorgsalternativ. Med bristande personalresurser är det framförallt svårt att upprätthålla 

kontinuiteten på omsorgsinsatserna och det finns tendenser som tyder på att detta framförallt 

gäller kvällar och helger, utifrån vad som framkommit av intervjusvaren. 

 

I rapporten finns indikationer som tyder på att den undersökta kommunen väljer att 

tillhandahålla en hög grad av hemhjälpsinsatser för att kompensera en låg grad av särskilda 

boendeplatser. Eftersom det i slutändan blir billigare än att bygga flera nya särskilda boenden 

har kommunen valt att avveckla alla servicehus och sjukhem och i stället kalla allt för särskilt 
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boende. Många som beviljas plats på särskilt boende är i dag också betydligt mer 

vårdkrävande än för bara tio år sedan. 

 

I bedömningen och handläggningen av vård- och omsorgsbehov är det viktigt att få till stånd 

en sammanvävd bild av både sociala, psykologiska och medicinska behov. Lika viktigt är att 

den enskildes rättigheter till information, dialog och inflytande tas till vara. Idag finns tecken 

på att den äldres lagfästa rättigheter i detta avseende inte kan garanteras. För att stärka den 

enskildes rättssäkerhet kommer socialstyrelsen att utarbeta en handbok beträffande 

handläggning och dokumentation inom hemtjänsten. Därtill kommer även ett 

informationsmaterial, riktat till allmänheten angående den enskildes rätt till äldreomsorg. 

Socialstyrelsen avser också att i en särskild ordning återkomma till regeringen angående 

bemyndigande om att utfärda föreskrifter beträffande dokumentationsskyldigheten på området 

enligt socialtjänstlagen (Alaby et al.,2000). 
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Intervjuguide                                                                                        Bilaga 1 
 
- Hur informerar kommunen brukarna om deras rättigheter när det gäller 
omsorgsalternativen? 
- Hur ser du på att ge inflytande över olika omsorgsalternativ? 
- Vad anser du om brukarnas möjligheterna att ställa krav på omsorgsalternativ? 
- Hur ser du på brukarnas möjligheter att påverka utformningen av  
omsorgsinsatser? 
- Vad händer om individens egna önskemål inte stämmer överens med behovet?  
 
- Vad händer om brukaren trots behov avböjer insatsen? 
- Beskriv gränsen för självbestämmande som du ser det. 
 
- Varför har tröskeln för omsorgsinsinsatserna höjts så kraftigt under senare år? 
- Vad gör kommunen för att bevara kontinuiteten i omsorgsinsatserna? 
- Hur påverkar närheten till anhöriga och vänner valet av omsorgsalternativ? 
 
- Varför tror du att många upplever integritetskränkning vid 
 myndighetsutövning? 
- Vad är avgörande för att kunna värna om individens integritet under bestående 
omsorgsinsatser? 
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Luleå Tekniska Universitet                                                                                                     Bilaga 2 

Institutionen för hälsovetenskap                                2002-09-24 

Sociala omsorgsprogrammet 

 

                                                                 
                     
                                                   Informationsbrev 
 
 
 
Hej 
 
Mitt namn är Gabriella Spaarf och jag studerar på sociala omsorgsprogrammet sjunde 
terminen, på Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. I min utbildning 
ingår att skriva på en C-uppsats och syftet med uppsatsen är att analysera hur kommunens 
biståndshandläggare samt socialnämndens ordförande uppfattar äldres möjligheter till 
inflytande över olika omsorgsalternativ. Undersökningen utgår från socialtjänstlagens mål 
och riktlinjer. Målet med uppsatsarbetet är att söka kunskap inom området genom att studera 
litteratur och jag har valt att intervjua olika befattningshavare. Min fråga blir om du vill 
medverka för en intervju som bandas och materialet kommer att behandlas konfidentiellt det 
vill säga man kommer inte att kunna härleda vem som sagt vad och att medverkan bygger på 
frivillighet. Du kan också avbryta efter det du tackat ja till medverkan. Endast min handledare 
och jag kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Tiden för intervjun blir cirka 30 
minuter och jag kommer att utgå från 8 frågor. 
 
 
Hälsningar 
 
Gabriella Spaarf 
Dvärgränd 2A Nb 
954 34 Gammelstad 
tfn 0920/ 257544 
 
 
Hanledare: Stina Boström, Institutionen för Hälsovetenskap, Boden, tfn 0920-758 20. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

  

 

 




