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Upplevelser av beslutsprocesser inom den kommunala hemtjänsten 
 

Abstract 
Andelen äldre ökar i samhället och många av de äldre har någon form av vård- eller 
omsorgsinsats från samhället. De äldre är i en utsatt situation och måste ibland förlita sig helt till 
biståndshandläggaren och sina eventuella anhöriga. Syftet med studien har varit att skapa en 
djupare förståelse för den beslutsprocess som sker när bistånd i form av hemtjänst handläggs 
inom socialtjänsten. Tonvikten har legat på den äldres självbestämmande och integritet samt det 
samspel som finns mellan de tre parterna – den äldre, anhörig och biståndshandläggaren. 
Studien har studerat ett ärende på en biståndsenhet och data har samlats in genom en 
observation av ett hembesök samt intervjuer. Resultaten visar att alla tre parterna har en positiv 
bild av beslutsprocessen och att den äldres självbestämmande och integritet verkar vara god. 
Dock verkar den äldre och dess anhörige vara dåligt insatta i beslutsprocessen och 
biståndshandläggarens myndighetsutövning. Slutsatser som kan dras är att beslutsprocessen är 
otydlig och förvirrande för både den äldre och den anhörige och att detta måste ställas i relation 
till den äldres möjlighet till självbestämmande och integritet. 
 

 
Nyckelord: äldre, anhörig, biståndshandläggare, beslutsprocess, samspel, integritet, 
självbestämmande 
 
Introduktion 

Andelen äldre personer i samhället har ökat med mer än det dubbla det senaste seklet och 

andelen förväntas fortsätta öka. Även den ökande medellivslängden kommer bidra till fler äldre 

personer i samhället. År 2008 var 18 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Av dessa hade 

cirka 15 procent, eller 250 000 personer, någon form av vård- eller omsorgsinsats för att klara 

av sin livsföring. Insatserna skedde antingen i den äldres egna hem i form av hemtjänst eller i 

permanent boende, så kallat särskilt boende. (Proposition 2009/10:116; Socialstyrelsen, 2009; 

SOU 2008:51).  

 
Enligt Socialtjänstlagen [SoL] 1 kap. 1§ (SFS 2001:453) ska det sociala arbetet med äldre 

bygga på respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet. Vidare ska insatser 

för den enskilde utformas och genomföras, i den mån det går, tillsammans med honom eller 

henne (SoL, SFS 2001:453, 3 kap. 5§). Enligt SoL 2 kap. 1§ (SFS 2001:453) har kommunen 

huvudansvaret för att tillgodose de äldres behov. Behovet av insats utreds och beslutas av 

kommunens biståndshandläggare utifrån kommunens egna riktlinjer och SoL (Lindelöf & 
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Rönnbäck, 2004; SOU 2008:51). SoL är en ramlag och ger generella riktlinjer. Kommunens 

riktlinjer består även de av ramverk, vilket medför att biståndshandläggaren själv kan forma 

insatsbesluten i stor utsträckning (Dunér & Nordström, 2006; SOU 2008:51). 

 
När biståndshandläggaren får in ansökan om bistånd är denne skyldig att utreda och besluta om 

behov av insats föreligger (SoL, SFS 2001:453, 11 kap 1§; Förvaltningslag, SFS 1986:223, 

7§). Det finns inga formella krav på biståndsansökan när det gäller äldreomsorg. Ansökan kan 

vara antingen skriftlig eller muntlig, till exempel via telefon. För att kunna utreda om personen 

har insatsbehov görs en kartläggning. Den sker ofta genom ett möte i form av hembesök då 

biståndshandläggare, den äldre personen och ofta någon anhörig träffas och diskuterar olika 

behov och insatsalternativ (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Mötet blir aktuellt när personen 

ansöker om hemtjänstinsatser för första gången eller om den äldres tillstånd hastigt förvärrats. 

Handläggaren gör även uppföljningsmöten ungefär en gång per år. Dessa olika möten, 

hembesök och uppföljningar ligger alla som underlag för den beslutsprocess som sedan leder 

till beslut om insats. Beslutet ligger sedan till grund för hemtjänstens arbete (Hälso- 

sjukvårdslag, SFS 1982:763, 18§). 

 
De olika mötena är också tillfällen då den äldre och eventuell anhörig har möjlighet att utöva 

sitt inflytande och påverka hur de olika insatserna ska se ut (Efraimsson, Sandman, Hydén & 

Rasmussen, 2006). Tidigare forskning visar dock att både äldre, anhöriga och 

biståndshandläggare upplever dessa olika former av möten problematiska. Flera studier visar, i 

motsats till lagstiftarens avsikt, att de äldre sällan är delaktiga i beslutsprocessen och att det 

finns lite utrymme för dem att bestämma över vilka insatser de får (Adams, 2003; Dunér & 

Nordström, 2006; Efraimsson, et al., 2006; Lindhardt, Bolmsjö & Hallberg, 2006; Svensson, 

Bergh & Jakobsson, 2011). För att motverka detta rekommenderar lagstiftaren att man i det 

sociala arbetet ska ta hjälp av de anhöriga i större utsträckning och att det stärker de äldres 
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möjlighet till självbestämmande och integritet (Socialstyrelsen, 2010; SOSFS 2012:3; SOU 

2008:51). Adams (2003) menar istället att man ska vara aktsam mot att samarbeta med 

anhöriga. Detta då det lätt kan skapas allianser mellan anhörig och biståndshandläggare och att 

detta i många fall kan försvaga den äldres position. 

 
Som synes är det sociala arbetet med äldre inte problemfritt. De äldre befinner sig i en utsatt 

situation och måste förlita sig till biståndshandläggaren och sina eventuella anhöriga. På 

flertalet håll har det lyfts fram att de äldres möjlighet till självbestämmande och integritet 

måste stärkas. Det har också skett förändringar på området, exempelvis genom införandet av 

Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962) och en värdegrund i SoL (SOSFS 2012:3). Men 

hur detta ska ske i praktiken är mer osäkert. En tydligare bild av de inblandades upplevelser av 

biståndshandläggningens beslutsprocess och det samspel som sker mellan den äldre, 

biståndshandläggaren och anhöriga skulle kunna generera en utförligare förståelse för de äldres 

situation. En tydligare bild av hur beslutsprocessen upplevs skulle även kunna sprida kunskap 

om vad de professionella inom socialt arbete skulle kunna göra i praktiken för att stärka de 

äldres position. Allt för att de äldre ska får komma till tals och därmed också säkerställa deras 

rätt till självbestämmande och integritet.  

 
Studiens syfte har varit att skapa en djupare förståelse för den beslutsprocess som sker när 

bistånd i form av hemtjänst handläggs inom socialtjänsten. Tonvikten har särskilt legat på 

upplevelsen av beslutsprocessen, den äldre personens möjlighet till självbestämmande och 

integritet samt det samspel som sker mellan de tre parterna – biståndshandläggaren, den äldre 

och anhöriga. Syftet har genererat följande frågeställningar: Hur upplevs beslutsprocessen av 

de tre parterna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre parternas upplevelse?  

Finns det en känsla av samarbete under det att besluten tas? Hur upplevs eventuella samarbeten 

mellan de tre parterna?  



 

4 
 
 

Upplevelser av beslutsprocesser 

Äldre 

Flera svenska kvalitativt inriktade studier (se nedan) visar att handläggarens hembesök, och att 

överhuvudtaget behöva ta emot hemtjänst, innebär många motsägelsefulla känslor för äldre. Å 

ena sidan vill de inte ha hemtjänst och tycker det känns skamligt att behöva ta emot hjälpen 

(Svensson, et al., 2011). Detta syns vid videoinspelade vårdplaneringar då de äldre försöker få 

sina anhöriga att utföra vissa delar av insatsen för att slippa ta hjälp av hemtjänsten 

(Efraimsson, et al., 2006). Å andra sidan känner de skuldkänslor gentemot sina anhöriga och 

vill inte vara en börda för dem (Johansson, 2007). Själva mötet med biståndshandläggaren 

upplever äldre som påfrestande och många beskriver mötet som både förnedrande och 

utblottande (Janlöv, Hallberg & Petersson, 2006). 

 
De ovan nämnda svenska studierna visar vidare att äldre ofta känner sig maktlösa under 

beslutsfattandet och att de även upplever att någon annan beslutar åt dem eller över deras 

huvuden. Denne ”annan” utgörs ofta av anhörig eller biståndshandläggare. Detta exemplifieras 

genom både Janlövs et al. (2006) och Svenssons et al. (2011) studier. I båda dessa studier 

förekommer ärenden där äldre menar att de inte var medvetna om vilka beslut som togs eller 

vad det får för konsekvenser.   

 
Tidigare svenska studier visar också att äldre sällan delger sin åsikt under vårdplaneringen. Om 

de mot förmodan visar sin åsikt sker detta inte direkt utan istället subtilt eller med dolda 

budskap (Efraimsson, et al., 2006). Detta kan även ses i en studie där vårdplaneringar 

observerades och biståndshandläggare intervjuades. Under de inspelade vårdplaneringarna 

kunde forskarna flertalet gånger observera frånvaron av direkta eller verbala motsättningar. 

Istället försökte de äldre göra motstånd genom att inte lyssna eller börja prata om något annat 

(Dunér & Nordström, 2006).  
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Vidare visar forskning att äldre i många fall fogar sig efter andras beslut. I en amerikansk 

studie undersöktes genom vinjetter hur äldre tillsammans med sina anhöriga kom fram till 

beslut i olika vårdsituationer. Studien visar att vid majoriteten av vinjetterna var det den 

anhörige som beslutade utan att den äldre visade någon form av motstånd (Cicirelli, 2006). 

Detta bekräftas även i Janlövs et al. (2006) intervjuer gjorda i Sverige. I den studien uppgav 

äldre själva att de ofta följde de beslut som deras anhöriga tog då de litar på sina anhöriga.  

Anhöriga  

Relationen mellan anhöriga och deras släktingar förändras när någon blir äldre (Johansson, 

2007). I tidigare studier har man intervjuat anhöriga om hur de upplever relationen till sina 

äldre anhöriga. Resultaten från de studierna visar att många anhöriga känner ett ökat ansvar 

och en skyldighet att ta hand om sina släktingar (Lindhardt, et al., 2006; Svensson, et al., 

2011). Vidare visar forskning att anhörigskapet ofta är ett tungt arbete och många är psykiskt 

belastade (Johansson, 2007). Vid intervjuer genomförda i Sverige har anhöriga uttryckt en 

känsla av maktlöshet inför att vara anhörig. Flera av de intervjuade upplever heller inget stöd 

från de professionella. De känner dessutom inte att de kan lita på den äldre då denne ofta lider 

av bristande kognitiva förmågor. Detta gör att de anhöriga känner sig tvungna att övervaka och 

vakta den äldre och de insatser denne får. Vaktandet kan leda till en vaksam fientlighet mot 

samhällets insatser och biståndshandläggaren (Lindhardt, et al., 2006).  

 
Sedan finns det anhöriga som menar att de litar helt på personalen. De menar att insatserna 

innebär en lättnad då de känner att de delar ansvaret med någon (Lindhardt, et al., 2006; 

Johansson, 2007). Tidigare forskning, gjord i både Sverige och Nordamerika, visar att ett gott 

samarbete mellan professionell och anhörig verkar till anhörigas fördel (Lévesque, Ducharme, 

Caron, Hanson, Magnusson, Nolan, et al., 2010; Lindhardt, et al., 2006). Lévesque et. al. 

(2010) har i en nordamerikansk studie utvärderat arbetssätt som innebär just ett utökat 
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samarbete. Resultaten från studien visar entydigt att utökad insyn och samarbete mellan 

anhöriga och professionella minskar stress och upplevs positivt av anhöriga. 

Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare har en tvådelad roll gentemot de äldre. De ska dels informera och dels 

besluta om insats. Två svenska kvalitativt inriktade studier (Dunér & Nordström, 2006; 

Lindelöf & Rönnbäck, 2004) visar på olika konsekvenser som biståndshandläggares 

sammansatta yrkesroll kan få. I studierna tydliggörs också biståndshandläggarnas stora 

handlingsutrymme och forskarna menar att biståndshandläggarna utnyttjar att äldre sällan 

delger sin åsikt eller har önskemål. Resultaten från de båda studierna visar vidare att 

biståndshandläggarna frångår den bestämda handläggningsprocessen. Istället har de format en 

egen beslutsprocess som på olika sätt möjliggör att bortse från delar av ansökan eller vissa 

önskemål från den äldre. Detta sker genom att handläggaren inte dokumenterar ansökan eller 

önskemål utan istället konstruerar en ansökan i efterhand. Andra forskare visar genom sin 

studie istället att professionella gör bedömningar utifrån vad de tror är bäst för de äldre och att 

de samtidigt kan vara högt begränsade i sitt handlingsutrymme (Efraimsson, et al., 2006). 

Metod och material 

Tidigare studier har på olika sätt studerat beslutsprocesser inom biståndshandläggning och de 

personer som ingår, dock inte utifrån de olika berörda, tillika inblandade parterna i ett ärende. 

Som metod valdes en variant av fallstudie, detta då den lämpar sig bra för att studera en 

specifik företeelse och också skapar en djupare förståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). ”Fallet” 

i studien består av ett ärende på en biståndsenhet. De tre respondenterna – den äldre, anhörig 

och biståndshandläggaren, har därmed upplevt samma beslutsprocess. Studien genomfördes på 

en biståndsenhet där jag sedan tidigare gjort flera längre studiebesök. Jag har därmed deltagit i 

flertalet hembesök och uppföljningar, i andra ärenden än det aktuella, innan studien påbörjades. 

Detta medför också att jag har en bild av beslutsprocessen sedan innan. 
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Respondenter till studien valdes genom principerna teoretiskt urval och bekvämlighetsurval 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det vill säga att respondenterna valdes strategiskt för att få en 

teoretiskt bred bild av beslutsprocessen och dessutom att urvalet skedde genom att en 

handläggare på biståndsenheten kontaktade en äldre och dess anhörig, i detta fall en dotter. 

Urvalet är också gjort med hänsyn till studiens omfattning och den tid som fanns till 

förfogande. Det finns en risk att det skapats skevhet (Kvale & Brinkmann, 2009) i och med att 

biståndshandläggaren har valt respondenter. Detta då hon kan ha valt personer hon kommer bra 

överens med, men då studien var avhängig att alla i ett ärende samtyckte fanns heller inget 

annat val.  

 
Det är ett ärende som har studerats. Studien har genomförts genom först en deltagande 

observation av en årlig uppföljning i det aktuella ärendet. Uppföljningen varade cirka 30 

minuter och skedde i den äldres hem. Det var biståndshandläggaren och den äldre som deltog, 

jag deltog endast som observatör. Tanken var att även den anhörige skulle medverka på mötet, 

men då det skett ett missförstånd var dottern inte närvarande. Dotterns svar bedömdes ändå 

relevanta för studien, då hon var väl insatt i sin mammas situation och även mött 

biståndshandläggaren flertalet gånger. Efter hembesöket gjordes anteckningar över vad som 

skett under hembesöket och övergripande intryck. Efter hembesöket fick jag även ta del av det 

beslut som biståndshandläggaren fattade.  

 
Efter observationen genomfördes sedan djupintervjuer med var och en av de personer som 

ingår i ärendet. Intervjumetoden bidrar till att skapa en djupare förståelse för fenomenet, detta 

genom att respondenterna får möjlighet att själva beskriva upplevelsen. Vid intervjuer kan det 

uppstå social önskvärdhet (Bryman, 2011), men de positiva aspekterna att kunna se 

ansiktsuttryck och möjlighet att interagera med respondenten blev avgörande för metodvalet 
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(Dalen, 2007; Gillham, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 
Intervjuerna var av det semistrukturerade slaget. Utifrån tidigare forskning skapades det ett 

frågeschema, men det ställdes också frågor som inte var bestämda sedan innan. Frågorna var 

mestadels av öppen och övergripande karaktär och uppmanade respondenten att med egna ord 

göra beskrivningar. Detta för att respondenten själv skulle få möjlighet att forma sina svar. 

Respondenterna fick själva välja vart intervjuerna skulle genomföras. De skedde i den äldres 

och anhöriges hem och på biståndshandläggarens kontor. Under intervjuerna kändes det som 

om alla tre var relativt avslappande och de svarade utan tvekan på frågorna. Respondenterna 

gav inget sken av att de tyckte det var obehagligt att bli intervjuade. Intervjuerna spelades in 

med diktafon och det gjordes även anteckningar direkt efter intervjuerna. Det inspelade 

materialet, som var av bra kvalitet, transkriberades och uppgick till totalt 39 datorskriva sidor. 

Materialet analyserades sedan utifrån frågeställningarna genom en klassisk innehållsanalys. 

Utifrån analysen skapades kategorier genom meningskategorisering (Gillham, 2005; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  De kategorier som framkom var: En trevlig pratstund, Greta bestämmer 

och En positiv upplevelse. Genom analysen framkom dock inga fullständiga svar på 

frågeställningen angående hur beslutsprocessen upplevs av de olika parterna. Materialet 

bearbetades därför igen genom kategorierna. Genom det skapades en sista kategori: Otydlig 

och frånvarande beslutsprocess. Denna kategori framkom genom två av respondenternas icke-

svar. Kategorierna tolkades sedan i ljuset av uppföljningsmötet, det beslut 

biståndshandläggaren fattade samt vad tidigare forskning visar.  

Etiska överväganden  

Studien gör genom sin utformning intrång i flera personers liv och för att säkerställa att studien 

är genomförd på ett etiskt korrekt sätt har jag utgått från rekommendationer i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) och Research Interviewing: The Range of 



 

9 
 
 

Techniques (Gillham, 2005). Som ett första steg i detta tog jag kontakt med enhetschefen och 

efter dennes medgivande kontaktade jag biståndshandläggaren. På grund av sekretess fick hon i 

sin tur fråga en av sina brukare om denne ville medverka. Efter att den äldre gett sitt 

godkännande till att medverka i studien tog jag kontakt med den äldre själv. Efter att den äldre 

gett sitt godkännande till intervjun med dottern kontaktade jag även den anhörige. Efter 

utförlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt gav alla sitt skriftliga medgivande 

att delta. För att inte bryta mot sekretessen fick den äldre även ge sitt medgivande att 

handläggaren fick diskutera ärendet. Som ett led i att säkerställa konfidentialiteten är namnen 

fingerade.  

Resultat 

I studien ingår Greta, hennes dotter Karin och biståndshandläggaren Anna. Greta är 89 år och 

bor sedan maken gick bort ensam i en lägenhet. Greta har två döttrar; Karin och Liselott. Greta 

har haft insats från hemtjänsten sedan tre år tillbaka. Hon får bland annat hjälp med att ta sin 

medicin, handla, tvätta och städa. Hon är även beviljad promenad några tillfällen i veckan. 

Resten av sin livsföring klarar hon själv eller med hjälp av sina döttrar.  

Hembesöket 

Hembesöket som gjordes var en uppföljning som biståndshandläggaren gör en gång per år. 

Anna är ansvarig för Gretas ärende och har även gjort de senaste uppföljningarna. Under mötet 

använder sig Anna av det då ännu gällande beslutet och utgår ifrån det när hon ställer frågor. 

Frågorna var öppna och löd exempelvis: Sedan har du hjälp med städning, hur tycker du det 

fungerar? Min upplevelse av mötet var att det var ett relativt informellt möte. Det kändes mer 

som en väns besök än en myndighetspersons kartläggning. Mycket av tiden gick även åt till att 

kallprata om diverse saker. Stämningen under mötet var trevlig och det kändes som att Greta 

och Anna kom bra överens. Upplevelsen av Greta var att hon är en stark kvinna som mestadels 

reder sig själv med bara lite hjälp från hemtjänsten och sina döttrar. Under hembesöket pratade 
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hon gärna om andra saker och vid flera tillfällen började hon prata om sin barndom och sina 

barn istället för att svara på Annas frågor.  

Beslutet 

Det fanns ett tidigare beslut för Gretas insatser och då det under hembesöket inte tillkom några 

ytterligare frågeställningar fick det föregående beslutet kvarstå och reviderades bara med 

dagens datum.  

En trevlig pratstund 

Vid intervjun med Greta framgår det tydligt att hon upplever insatserna från hemtjänsten och 

biståndshandläggarens hembesök som något positivt. I intervjun talar hon genomgående gott 

om både Anna och hemtjänstpersonalen: 

 
”I: Det här med att ha hemtjänst, och att Anna kommer hem och pratar, hur tycker du det känns? 

G: Jo, det är bra det. 

I: En del andra som jag pratat med, de känner sig lite fjantiga att de behöver hjälp och att de vill 

klara sig själv. 

G: Nä, det tycker inte jag, utan jag tycker det är trevligt om det är någon som kommer och 

resonerar. Det tycker jag. Jag skötte min farfar och farmor jag, när dom var gamla.” 

 
Gretas uttalande ovan skiljer sig markant från flertalet tidigare studier som menar att många 

äldre tycker det är obehagligt med biståndshandläggarens hembesök och att det känns 

utblottande och förnedrande (Dunér & Nordström, 2006; Janlöv et al., 2006; Svensson, et al., 

2011). Andra studier menar även att de äldre använder knep för att undvika eller göra motstånd 

(Cicirelli, 2006; Efraimsson, et al., 2006; Janlöv, et al., 2006).  Detta visar Greta inga tecken på 

under varken intervjun eller hembesöket med biståndshandläggaren. Vid några tillfällen under 

både intervjun och hembesöket byter dock Greta ämne och svarar således inte på mina eller 

Annas frågor. Gretas citat ovan bekräftar detta då Greta börjar tala om sina farföräldrar.  

Greta bestämmer 

Vad gäller Gretas möjlighet till självbestämmande och integritet under beslutsprocessen är 
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bilden mycket likriktad. Både Greta, Karin och Anna upplever att det är Greta som bestämmer. 

Vid intervjun med Greta förmedlar hon tydligt en känsla av att hon bestämmer i sitt liv. När 

hon beskriver insatsen från hemtjänsten säger hon:  

 
”det är ju bra för att jag behöver ju hjälpen ibland. […] så på order då så hjälper de mig.” 

 
 När hon senare får frågan hur mycket som hennes döttrar gör för henne så svarar hon:  

 
”Nä, det är ju inte mycket de inte, det är ju om man säger till då.”  

 
På det sätt hon beskriver insatserna förmedlar hon en känsla av att det är hon som bestämmer. 

Detta är också den känsla som hon förmedlar under intervjun. Dock visar andra studier 

(Cicirelli, 2006; Dunér & Nordström, 2006; Janlöv, et al., 2006; Svensson, et al., 2011) på helt 

andra resultat. De menar istället att de äldre känner sig totalt maktlösa och att det är anhöriga 

och biståndshandläggaren som bestämmer i stor utsträckning. 

 
Vid intervjun med Karin blir hennes inställning till sin mamma mycket tydlig. Hon får bland 

annat frågor om hon deltar vid de möten och de hembesök som biståndshandläggaren gör och 

om hon tror att det skulle vara bra om hon medverkade. På alla frågor svarar hon nekande och 

att: 

”Jag hade nog inte kunnat tillfört något till det”.  

 
Till skillnad från både Cicirelli (2006) och Svensson et al. (2011) som menar att anhöriga tar 

stor plats och bestämmer över de äldre, så backar istället Karin och låter sin mamma 

bestämma. Karin visar heller inga tecken på att övervaka eller vakta sin mamma som Lindhardt 

et al. (2006) talar om.  

 
Även Anna delar denna inställning. Under intervjun förklarar hon att hon alltid ser till vad som 

är bäst för den äldre och att i förhållande till de anhöriga är: 
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 ”det är ju alltid den enskilde som måste bestämma och tala om vad dom vill”. 

 
Under hembesöket syns också exempel på detta då Anna ställer frågor för att i största mån ta 

reda på vad den äldre vill och vad den äldre upplever som skulle kunna förbättras.  

En positiv upplevelse 

När det gäller samspelet mellan de tre parterna finns det tydliga likheter i respektive 

upplevelser. De tre beskriver samarbetet som något positivt och bra. Till exempel menar Anna 

att hon ser de anhöriga som en extra informationskälla och samarbetspartner. Greta å sin sida 

tycker Anna lyssnar bra på henne och att hon får den hjälp hon vill ha. Greta menar även att 

hennes döttrar hjälper till bra och att de är en tillgång i hennes liv, vilket delvis är en 

motsägelse till vad hon sagt innan då hon menade att de inte hjälpte henne så mycket. Adams 

(2003) menar att samarbetet mellan de tre parterna kan hämma den äldres 

självbestämmanderätt och att det kan försvaga den äldres position. Detta verkar dock inte vara 

fallet i samband med Greta, istället ses samarbetet som en tillgång och styrka för alla tre parter. 

 
Även Karin har bara gott att säga om det samarbete som finns mellan de tre. Vid ett tillfälle 

ombeds hon beskriva relationen till Anna:  

 
”Jo, den är jättebra. Vi har väldigt god erfarenhet utav det. […] jag tycker det är väldigt bra service utav 

biståndshandläggarna, det må jag ju säga. För det har ju gått väldigt fort när man har ringt och sagt att 

man vill ha en träff. Jag minns ju när pappa var dålig… dom kom ju på en gång, samma dag alltså så 

hade vi möte uppe. […] Så det gick jättefort alltså.” 

 
Karin har som synes en positiv upplevelse av samarbetet med Anna. I uttalande ovan blir det 

tydligt att hon känner en lättnad inför de insatser som finns och att hon ser 

biståndshandläggaren och samarbetet med henne som en tillgång. Tidigare under intervjun 

uttrycker hon även att hon känner ett ökat ansvar för sin mamma och att det innebär en stress 

för henne. Detta stämmer väl med tidigare studier som menar att det är psykiskt påfrestande att 
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vara anhörig och att ett gott samarbete med biståndshandläggaren avlastar den anhörige 

(Johansson, 2007; Lévesque, et al., 2010; Lindhardt, et al., 2006; Svensson, et al., 2011). 

Otydlig och frånvarande beslutsprocess 

En av frågeställningarna var att studera hur de tre parterna upplevde beslutsprocessen men 

varken Greta eller Karin verkar vara insatta i beslutsprocessen. Vid intervjun med Greta får 

hon frågan om hon vet vem hon ska kontakta vid frågor eller utökning av insatsen. Greta börjar 

då diskutera hemtjänstpersonalen och verkar inte insatt i hur besluten tas.  Greta pratar inte vid 

något tillfälle i intervjun om hur besluten tas och detta tolkas därmed som att hon inte vet. 

Janlöv et al. (2006) och Svensson et al. (2011) menar båda genom sin forskning att många 

äldre upplever att det inte vet hur besluten tas eller vem som beslutar. Gretas ”icke vetande” är 

därmed överensstämmande med båda dessa studier.  

 
Inte heller Karin verkar helt insatt i beslutsprocessen eller att Anna är en myndighetsperson. 

Hon verkar istället se biståndshandläggaren som någon som skulle kunna ses som en ”snäll 

fixare”. På frågan om vem som beslutar om vilka insatser som ska sättas in svarar hon:  

 
”Ja, vi resonerar ju och det var ju Anna som frågade hur mycket hjälp [ ] man behövde då… och det gick 

ju väldigt bra, för hon gav ju förslag och vi tyckte till då. För vi hade ju ingen aning om hur sånt här 

fungerade innan. […] Och då sa vi det att vi vore ju tacksamma om vi fick ha kvar likadant, och det var 

ju självklart det. Det var ju aldrig något problem.” 

 
Karin verkar inte medveten om att de gör en ansökan om insats från hemtjänsten och att 

biståndshandläggaren är den som beslutar om deras ansökan ska beviljas. Att vare sig Karin 

eller Greta kan redogöra för beslutsprocessen kan tolkas som en frånvaro av upplevelse av 

beslutsprocess.  

 
Biståndshandläggaren Anna är däremot väl medveten om sin myndighetsutövning och den 

beslutsprocess som föregår insatsen från hemtjänsten. Detta tonas dock ned av Anna. Under 
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hembesöket med Anna noterade jag att det var ett väldigt informellt möte. Anna försökte 

avdramatisera sig själv som myndighetsperson och gjorde detta bland annat genom att 

småprata och hålla en väldigt informell attityd. I intervjun med Anna tar hon upp just detta och 

berättar att avsikten är:  

 
”A: […] att dom känner sig trygg med situationen, […] det kommer ju ändå en 

myndighetsperson och sådär […] Det är ändå viktigt att själva mötet känns bra på något vis.  

I: Att det är en trivsam stund? 

A: Ja, men precis… att det är lite avslappnat och att det kan vara lite småprat och så där utan 

att gå för långt åt något håll.” 

 
I uttalandet kan man se att Anna medvetet tonar ned sin yrkesroll som myndighetsutövare. 

Genom Annas arbetsätt blir också beslutsprocessen otydlig. Vid intervjun redogör Anna för 

beslutsprocessen men menar samtidigt att hon allt som oftast frångår flödesschemat. Detta då 

vissa delar av ett beslut eller delbeslut kan fattas direkt under hembesöket medan andra delar 

kan kräva vidare utredning. I och med detta delas beslutsprocessen upp och sker istället i flera 

omgångar vilket skapar en otydlig beslutsprocess där ansökan blandas med beslut och 

information. Annas arbetsätt är direkt överensstämmande med tidigare studier som visar att 

biståndshandläggarna använder det handlingsutrymme de har i sin yrkesroll och att de i många 

fall frångår arbetsprocessen och dokumenterar i efterhand (Dunér & Nordström, 2006; Lindelöf 

& Rönnbäck, 2004).  

 
Annas upplevelse av beslutsprocessen var annars positiv. Hon sa vid flera tillfällen att hon inte 

kände sig begränsad i sin yrkesroll utan att hon själv kunde styra sitt arbete i stor utsträckning:  

 
”[…] Vi har ju riktlinjer, men inga så här jättestyrda på varje insats eller på detaljnivå. Utan det är ju mer     

övergripande.”  

 
Som man kan se känner Anna sig inte begränsad av några riktlinjer. Annas upplevelser är 

därmed i motsats till de andra studier som menar att biståndshandläggaren är högst begränsade 
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i sin yrkesroll (Efraimsson, et al., 2006).  

Diskussion 

Syftet med studien har varit att skapa en djupare förståelse för den beslutsprocess som sker när 

bistånd i form av hemtjänst handläggs inom socialtjänsten. Tonvikten har särskilt legat på 

upplevelsen av beslutsprocessen, den äldre personens möjlighet till självbestämmande och 

integritet samt det samspel som sker mellan de tre parterna. 

 
Genom de resultat studien genererat kan man se att de tre parterna har en genomgående positiv 

upplevelse av samarbetet och handläggningen av ärendet. Dessa resultat skiljer sig från flertalet 

studier som genom sina resultat visar en handläggningsprocess som upplevs förnedrande och 

utblottande, och som dessutom genomsyras av den äldres maktlöshet (Cicirelli, 2006; Dunér & 

Nordström, 2006; Janlöv, et al., 2006; Svensson, et al., 2011). Bidragande faktorer till att Karin 

och Greta har en positiv inställning till samarbetet och handläggningen kan vara att Greta och 

Karin upplever att de känner Anna. En bidragande faktor kan också vara att respondenterna 

inte är anonyma gentemot varandra och att de därmed har svarat vad som är socialt önskvärt. 

Gretas positiva upplevelser kan även bero på den trevliga stämningen under hembesöket och 

att mötets natur är relativt informell vilket kan göra att mötet känns mindre hotfullt. Greta byter 

ämne flertalet gånger under både intervjun och hembesöket. Detta skulle, enligt ovan nämnda 

forskning, kunna tolkas som att hon tycker mötet är jobbigt och utblottande och hellre pratar 

om något annat, men under intervjun inser jag att Greta tycker det är trevligt med besök och tar 

tillfället i akt att prata bort en stund.   

 
I resultatet kan man också uttyda att de tre parterna tycker samarbetet löper på smärtfritt. De 

tycker det går bra att samarbeta och gör det gärna. Lindhardt et al. (2006) och Svensson et al. 

(2011) menar att de anhöriga som har en positiv inställning till samarbete känner sig delaktiga 

och känner att de har insyn i insatserna. Detta kan också ses i resultatet från denna studie. 
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Karin känner sig delaktig och litar på Anna och hemtjänsten och det kan också vara 

anledningen till att hon tar ett steg tillbaka.  

 
Vad gäller Gretas möjlighet till självbestämmande och integritet så delar de tre samma 

upplevelse. Greta tycker själv hon har möjlighet att bestämma och att hon får utrymme att rå 

om sig själv. De andra två upplever även de att Greta bestämmer själv. Adams (2003) menar 

att samarbete mellan biståndshandläggaren och anhörig kan hota den äldres integritet. Ska det 

ske något samarbete måste det vara med hänsyn till den äldres integritet. I studien praktiseras 

detta av både Anna och Karin. De tar båda ett steg tillbaka och menar att Gretas vilja är det 

viktiga. Deras inställning kan också bidra till Gretas upplevelse av självbestämmande och 

integritet. 

 
Det mest framträdande i resultatet är att varken Greta eller Karin förmedlar en medvetenhet om 

den beslutsprocess som sker eller att de faktiskt gör en ansökan som sedan ska bifallas eller 

avslås. Ser man till de tidigare studier gjorda av Dunér och Nordström (2006) och Lindelöf och 

Rönnbäck (2004) är detta vanligt förekommande och kan förklaras genom 

biståndshandläggarens arbetssätt. Anna, liksom biståndshandläggarna i tidigare studier, följer 

inte beslutsprocessen vilket skapar otydlighet i biståndsbedömningen. Att möten sker i hemmet 

och under informella former kan också skapa otydlighet. Arbetssättet har fördelar i och med att 

det skapar flexibilitet och det kan också motverka de dåliga erfarenheter som många äldre har 

av beslutsprocessen. Dock måste biståndshandläggarna vara aktsamma så att det inte blir för 

otydligt, så att de äldre och deras anhöriga istället missförstår och därmed inte får den hjälp de 

behöver.  

 
De slutsatser som kan dras från denna studie är att de tre parterna har en positiv upplevelse av 

handläggningen och det samarbete som finns dem emellan. Dock är den äldre och dess anhörig 
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dåligt insatta i beslutsprocessen och vad den får för resultat för dem. En del av de resultat som 

presenterats skiljer sig från tidigare studier. Detta kan bero på att detta är en relativt liten studie 

och att intervjuerna bara gjorts med en representant från varje part. Likväl har ambitionen inte 

varit att ge uttömmande svar eller att generalisera resultaten, detta är en fallstudie och avsikten 

är istället att gå på djupet för att lyfta fram det unika i fallet.  

 
Det finns vissa saker som kan påverka de resultat som presenteras. Det faktum att dottern inte 

medverkade vid uppföljningsmötet kan påverka resultatet då hon enbart refererade till hur det 

fungerat vid tidigare uppföljningar. Det hembesök som observerades var dessutom en 

uppföljning, det är därmed ingen hel beslutsprocess bestående av ansökan, kartläggning och 

beslut som ligger till grund för studien. Även detta påverkar resultatet då mycket av 

beslutsprocessen redan skett vid ett tidigare tillfälle. Trots detta kan studien ses som ett 

exempel på hur ett ärende inom biståndsbedömningen kan se ut och hur dessa tre personer 

upplever handläggningen och beslutsprocessen. Studiens resultat är relevanta för socialt arbete 

då det framkommit tydliga tecken på att biståndsbedömningens beslutsprocess är otydlig för de 

inblandade. Detta är viktigt att uppmärksamma då otydligheten kan bli så påtaglig att den hotar 

de äldres möjlighet till att påverka hemtjänstens insatser och därmed även möjligheten till 

självbestämmande. Det är också viktigt då andelen äldre ökar i samhället och fler kommer att 

beröras av biståndshandläggarnas arbete. 

 
 I ljuset av studien skulle vara intressant att vidare studera hur hela beslutsprocessen fungerar 

och belysa parternas upplevelser än mer ingående. Likväl vore det lämpligt att belysa hur 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme påverkar rättssäkerhet och förutsägbarhet vad gäller 

beslut om insats. 
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