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SAMMANFATTNING 

Delaktighet är ett flerdimensionellt begrepp som ofta förekommer i organisatoriska riktlinjer 

och värdegrunder. Innebörden kan emellertid variera beroende på sammanhang och 

subjektiva uppfattningar. Samtidigt visar tidigare forskning att samhällsutvecklingen och den 

diversifiering som följt, förändrat invånarnas villkor gällande de skyldigheter och rättigheter 

som medföljer medborgarskapet. Utöver det har resurserna åtstramats samtidigt som 

tröskeln för att få hjälp har höjts. Delaktighet i handläggningsprocessen är en förutsättning 

för att rätt beslut fattas och rätt insatser ges. Intentionen var därmed att undersöka hur 

individers syn på äldres delaktighet kunde interagera på olika nivåer i 

handläggningsprocessen inom socialtjänstens omsorg om äldre, samt vilka 

förbättringsmöjligheter som kan finnas inom området. Kvalitativ intervjustrategi användes 

för att undersöka olika aspekter av äldres delaktighet, exempelvis gällande hinder och 

möjligheter utifrån hur handläggningsprocessen upplevts. Intervjupersonerna var två äldre 

individer, två närstående och två biståndshandläggare. Mönster kunde urskiljas både utifrån 

intervjupersonernas olika positioner och deras individuella upplevelser. Uppfattningen om 

tillgänglighet skilde sig mellan de tre grupperna, samtidigt som det tydligt framgick att var 

och en lade tonvikten på olika aspekter av äldres delaktighet. Utifrån resultatet och det 

teoretiska underlaget, var en av slutsatserna att delaktighet endast kan uppnås om en 

ömsesidig relation uppstår i mötet. 

Nyckelord: rättigheter, omsorg om äldre, närstående, biståndshandläggare 
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ABSTRACT 

Participation is a multidimensional concept that occur frequently in organizational policies 

and values. The implication, however, can vary depending on the context and subjective 

perceptions. At the same time previous research shows that social development and the 

diversification that followed, changed the residents' conditions regarding the obligations and 

rights that come with citizenship. In addition, resources have tightened while the threshold 

for assistance has been raised. Participation in the assessment process is a prerequisite for 

correct decisions and legal action. The purpose was thus to examine how individuals' views 

on older people's participation could interact at different levels of the assessment process 

within the social services care for the elderly, as well as the improvement opportunities that 

may exist in the field. Qualitative interview strategy were used to examine different aspects of 

older people's participation, such as prevailing obstacles and opportunities based on how the 

administration process was experienced. The interviewees were two older individuals, two 

next of kin and two care managers Patterns could be seen both from the interviewees' 

different positions and their individual experiences. The perception of availability differed 

among the three groups, while it was clear that each one put emphasis on different aspects of 

older people's participation. Based on the results and the theoretical underpinnings, one of 

the conclusions was that participation can only be achieved if a mutual relationship arises in 

the meeting. 

Keywords: rights, care for the elderly, relatives, care managers 
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1 INTRODUKTION   

1.1 Bakgrund och problemområde 

Åldrandet är något universellt för alla människor, en process som inleds när vi föds och som 

pågår hela livet. I Sverige och i världen i övrigt blir människor allt äldre. Faktum är att 

Sverige de senaste årtiondena genomgått vad somliga kallar en ”åldringsexplosion”, då 

andelen personer över 65 år har ökat markant, vilket innebär att Sverige procentuellt sätt 

placerar sig i topp när det gäller den demografiska utvecklingen i förhållande till andra 

länder. Samtidigt har genomgripande förändringar skett inom äldreomsorgen. När 

Ädelreformen kom 1992 fick kommunerna överta ansvarsområden som tidigare legat på 

landstingen, såsom servicehus och sjukhem. Genom att lägga det samlade ansvaret för vård 

och omsorg om äldre på kommunerna ökade arbetsbelastningen för socialtjänsten. 

Organiseringen och struktureringen av äldreomsorgen påverkades också av den finanskris 

som landet drabbades av i början av 1990-talet. Finanskrisen ledde till mer restriktiva 

ekonomiska riktlinjer för de offentliga verksamheterna, vilket slog hårt även mot 

äldreomsorgen (Holgersson, 2008). 

I åtstramningspolitikens kölvatten har ett marknadsekonomiskt perspektiv på den offentliga 

sektorn vuxit fram. De äldre har blivit till en affärsidé och inkomstkälla för privata aktörer, 

samtidigt som staten tagit ett steg tillbaka och i stället lagt ett större ansvar på individen 

(Karlsson, Kuusela, & Rantakeisu, 2013). Den äldres önskan om självbestämmande och 

autonomi används som utgångspunkt för resonemanget. Det kan dock uppstå en konflikt 

mellan den äldres upplevda behov av stöd och hjälp, och samhällets prioriteringar. De snäva 

ekonomiska ramarna har gjort att socialtjänsten blivit mer selektiv i sina bedömningar. 

Hemtjänsten som tidigare var till för många är nu endast tillgänglig för en mindre grupp 

äldre, de allra sjukaste och mest sårbara (Gunnarsson, 2008). De andra får förlita sig på sitt 

sociala nätverk eller hamnar utanför systemet. Detta innebär att de äldre som kvalificerar sig 

för hemtjänst ofta har betydande kognitiva, psykiska och fysiska begränsningar. Det uppstår 

en diskrepans mellan deras vilja att informera sig och aktivt delta i handläggningsprocessen, 

och deras faktiska förmåga, vilket kan begränsa deras förmåga att agera som kompetenta 

kunder.  

Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, SoL 1 kap. 1 §, ska socialtjänstens verksamhet bygga 

på den äldres självbestämmande och integritet. Vidare ska socialtjänsten, enligt SoL 5 kap. 4 

§ verka för att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Sett ur ett lagenligt 

perspektiv blir tolkningen att ansvaret för den äldres självbestämmande faller tillbaka på 

socialtjänsten. Det blir i slutändan biståndshandläggarens uppgift att verka för att stärka 

äldres delaktighet. I socialtjänstlagens 3 kap. 5 § tydliggörs detta. Där fastslås att 

socialnämndens insatser för den äldre ska utformas och genomföras tillsammans med denne. 
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I socialtjänstlagens 5 kap. 6 § klargörs att socialnämnden har ett ansvar att i sitt uppsökande 

arbete informera om socialtjänstens verksamhet gällande omsorg om äldre. 

Biståndshandläggaren har förutom socialtjänstlagen – med den äldres hjälpbehov som 

utgångspunkt - även politiska riktlinjer och ekonomiska aspekter att ta hänsyn till i 

handläggningsprocessen. Hur detta ska bedömas är biståndshandläggarens beslut. Vissa 

behov är lättare att mäta än andra. De insatser som socialtjänsten i dag erbjuder är i första 

hand utformade för att möta de äldres fysiska och praktiska behov. Grundläggande behov i 

form av sällskap, tröst och ett genuint erkännande tenderar att hamna i skymundan. 

Thorslund (2009) menar att biståndsbedömningarna har en stark koppling till resurser och 

de insatser som finns att tillgå. 

Enligt Tornstam (2010) är åldringsprocessen och dess konsekvenser för individen, ett 

område som är präglat av mytbildning och felaktiga antaganden. Att äldre inte är någon 

homogen grupp, utan är komplexa individer med olika förutsättningar glöms ofta bort. 

Aspekter som klass, kön, etnicitet och sexualitet är en del av komplexiteten och påverkar hur 

den äldre ser på sig själv och samhället, något som biståndshandläggaren också måste ha 

förståelse för och förhålla sig till i handläggningsprocessen. Det är i mötet med den enskilde 

som biståndshandläggaren har möjlighet att inhämta viktig kunskap och få en realistisk bild 

av den äldres situation (Johansson, 2013). Det är också i mötet som ömsesidighet och 

delaktighet skapas. 

Den forskning som sker inom ämnet baseras många gånger på de frågor som är intressanta 

för forskarna och inte på vad som är intressant för de äldre (Socialstyrelsen, 2008). Det 

forskas om äldre och det forskas för äldre, men de äldre involveras sällan eller aldrig i 

processen. De äldres verkliga behov och önskningar, hur de ser på sin livssituation, sin 

kontakt med socialtjänsten och sin delaktighet i handläggningsprocessen, finns det endast en 

begränsad kunskap om (Socialstyrelsen, 2008). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka delaktighetens innebörd och betydelse för individer 

i handläggningsprocessen inom socialtjänstens omsorg om äldre. Fokus har lagts på äldres, 

närståendes och biståndshandläggares upplevelse av äldres delaktighet. Detta för att 

delaktighet är ett flertydigt begrepp som omfattar flera dimensioner och deltagarmodeller 

(Valokivi, 2005). Äldres syn på delaktighet jämförs gentemot närståendes och 

biståndshandläggares bild av detsamma. Genom att undersöka delaktighetens betydelse för 

enskilda individer, är intentionen även att få en bild av vilka svagheter och styrkor som finns 

på, emellan och inom olika nivåer av området. Detta syfte undersöks genom följande 

frågeställningar:  

 Vad innebär äldres delaktighet för äldre, närstående och biståndshandläggare i en 

handläggningsprocess? 
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 Vilka skillnader och likheter finns mellan äldres, närståendes och 

biståndshandläggares syn på äldres delaktighet? 

 Vilka förbättringsmöjligheter kan finnas inom området, avseende äldres delaktighet? 

1.3 Begreppsförklaring  

Uttrycket handläggning beskrivs i Socialstyrelsens termbank (2015), där det återges som 

”förfarande som börjar med att ett ärende väcks och efter utredning utmynnar i ett beslut”. 

Detta stämmer överens med innebörden av det som benämns som handläggningsprocessen i 

det här examensarbetet. Termen biståndshandläggare har valts för att titulera socialarbetare 

och olika benämningar har använts, beroende på om det syftats till äldreomsorgen som 

helhet, eller till socialtjänstens omsorg om äldre.  

I Socialstyrelsens termbank (2015), finns en distinktion i beskrivningen av begreppen 

anhörig och närstående. Anhörig omnämns där som ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna” och närstående förklaras som ”person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till”. I examensarbetet används det senare alternativet, med subjektiva 

relationer som utgångspunkt. Socialstyrelsen (2006) beskriver äldre som människor över 65 

år. I examensarbetet har äldre individer eller äldre därmed valts som gällande för alla, som 

själva fått sitt ärende prövat i en handläggningsprocess inom socialtjänstens omsorg om 

äldre.  

Begreppet nivå används genomgående i examensarbetet och omfattar samhälls-, social- och 

individnivå. Begreppets innebörd varierar utifrån kontexten och individens position. Under 

arbetets gång framgick att begreppet delaktighet kan ha många innebörder och påverkas av 

personella såväl som kontextuella aspekter, vilket kan tänkas vara en av anledningarna till att 

det tycks svårt att finna en omfattande definition. Emellertid beskrivs det kortfattat av bland 

annat Socialstyrelsen (2003) som ”en persons engagemang i en livssituation” och Svenska 

akademins ordlista (2015), där delaktig synonymiseras med ”som har del i eller av något”. Då 

intentionen i enlighet med examensarbetets syfte var att få en rikare bild av vad äldres 

delaktighet kan innebära för olika individer, är förhoppningen att resultatet ska bidra till att 

fylla ut och komplettera det som återges i dessa beskrivningar.  

2 TIDIGARE FORSKNING  

Delaktighet är inget entydigt begrepp, utan kan omfatta passivt såväl som aktivt deltagande 

liksom flera varianter och gradskillnader, inom och emellan olika deltagarmodeller (Valokivi, 

2005). Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning som utifrån olika synvinklar 

belyser äldres upplevelser av delaktighet inom handläggningsprocessen. Avsnittet baseras på 

både kvantitativa och kvalitativa forskningsstudier, vilka bedöms innehålla en 
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kunskapsgrund för examensarbetets undersökningsområde. Flera av studierna har sin 

utgångspunkt i konflikten mellan den marknadsanpassade utveckling av äldreomsorgen som 

pågått i Sverige sedan 1990-talet och den medikalisering av densamma, som fortgått 

parallellt (Janlöv, Hallberg & Petersson, 2004; Gunnarsson, 2008; Meinow, m.fl., 2011). 

Övriga forskningsstudier valdes i syfte att presentera ett internationellt perspektiv på äldres 

delaktighet (Valokivi, 2005; Clemens, Feltes, Crabtree, & Dubizky, 1994, m.m.). Innehållet 

bearbetades noggrant med koppling till examensarbetets syfte och frågeställningar, vilket 

resulterade i nedanstående tematisering.   

2.1 Olika aspekter och nivåer av äldres delaktighet 

Valokivi (2005) lyfter upp två olika modeller för delaktighet inom äldreomsorgen, en 

organisationsstyrd, där biståndshandläggaren leder processen och en mer klientstyrd. Båda 

modellerna har äldres rätt till delaktighet i den handläggningsprocess som rör dem själva 

som utgångspunkt. Den äldres förutsättningar och vilja till delaktighet är avgörande för val 

av modell. Utöver det framförs två perspektiv på delaktighet. Det ena perspektivet belyser 

den äldre som delaktig samhällsmedborgare, med fokus på dennes medborgerliga rättigheter 

till stöd och hjälp. Det andra perspektivet utgår från ett konsumenträttsligt förhållningssätt 

där den äldre betraktas som konsument av servicetjänster (Valokivi, 2005).   

Vidare kategoriserar Valokivi (2005) äldres delaktighet utifrån förhandlingsförmåga, 

samarbetsvillighet, om de passivt eller aktivt avbrutit eller tagit avstånd från 

handläggningsprocessen, samt vem som initierat kontakten med socialtjänsten. Ofta är det 

någon granne eller anhörig som uppmärksammar den äldres hjälpbehov och initierar 

kontakten med socialtjänsten, medan den äldre förhåller sig passiv och ibland glider in i 

systemet utan någon egentlig kunskap om hur det gått till. Den äldre kan också själv utse en 

ställföreträdare som förmedlar dennes önskningar och vilja (Valokivi, 2005).  

Enligt Valokivi (2005) kan socialtjänsten inte alltid tillgodose individuella önskemål och 

behov. Densamme förordar en handläggningsprocess som är öppen för olika typer av 

delaktighet och utgår från komplexiteten i äldres individuella förutsättningar, där ett aktivt 

deltagande inte alltid är nödvändigt. Ett aktivt deltagande förutsätter enligt Meinow m.fl. 

(2011) att det finns ett väl fungerande samarbete mellan den äldre och biståndshandläggaren.  

2.2 Hinder och möjligheter för äldres delaktighet 

2.2.1 Olika förutsättningar 

Gunnarsson (2008) påvisar att den äldres föreställningar om åldrandet i allmänhet och det 

egna åldrandet i synnerhet kan ha en påverkan i sammanhanget. Detta kan förstärkas i de fall 

en negativ bild av äldreomsorgen förmedlats via media och grannar. Äldres attityder 
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gentemot äldreomsorgen kan också variera, då de som är inne i systemet är förhållandevis 

nöjda, medan maktlöshet och misstro uppvisas av de som står utanför. Insatsernas kvalitet 

och vem som ska utföra dem är andra orosmoment. Detta då äldreomsorgen idag ofta 

förknippas med sjukdom och vård i livets slutskede. De låga förväntningarna på 

socialtjänsten gör att många drar sig för att söka hjälp och månar om sin självständighet in i 

det längsta.  

Trots principer om lika tillgänglighet för alla, menar Meinow m.fl. (2011) att minskad 

förmåga att hantera information kan inskränka på äldres möjligheter till medverkan och 

beslutsfattande. Detta kan påverkas av faktorer såsom hörsel, syn, kognitiv förmåga, 

psykologiskt tillstånd, sociala omständigheter och fysisk mobilitet. Nedsatt hörsel kan 

exempelvis försvåra vid kommunikation. Viss synförmåga kan behövas för att hantera 

skriftlig information eller hitta rätt telefonnummer. Kognitiva färdigheter kan behövas för att 

göra jämförelser och beräkningar. Deltagande kan också vara att hitta nya vägar eller 

alternativ vid otillfredsställande insatser. Janlöv m.fl. (2004) påvisar också att förlorade 

kroppsliga förmågor och mobilitet i samband med åldrande, kan associeras till minskad 

autonomi. Det kan innebära reducerad energiförmåga samt svårigheter att vidmakthålla 

obehindrad rörlighet och sociala kontakter.  

Janlöv m.fl. (2004) lyfter det sociala sammanhangets betydelse i den äldres livssituation och 

framhåller att närstående i högre grad bör inkluderas i processen. Av Szebehely & Thydegård 

(2007) framgår att närståendes ansvar för äldres omsorg ökat sedan 1990-talet. Därefter har 

de successivt kommit att delvis ersätta den statliga äldreomsorgen, som tidigare även 

inbegrep personer med mindre omfattande hjälpbehov. Enligt Janlöv m.fl. (2004) upplever 

de äldre relationen till de närstående som mer betydelsefull än den faktiska hjälp de får. 

Närstående bör, i enlighet med deras många gånger viktiga roll inom omsorgen om äldre, 

inbegripas som samarbetspartners. Även Cnaan (1994) betonar vikten av ett fungerande 

samarbete mellan de närstående och biståndshandläggarna. 

Meinow m.fl. (2011) påvisar att det psykologiska tillståndet, exempelvis vid oro, ångest eller 

depression, kan påverka den äldres förmåga/vilja att medverka under 

handläggningsprocessen. Janlöv m.fl. (2004), skildrar å sin sida, hur olika strukturella och 

sociala aspekter, bland annat kulturell och socioekonomisk bakgrund liksom 

närvaro/frånvaro av ett socialt nätverk, kan ha betydelse i sammanhanget. Även de äldres 

subjektiva prioriteringar gällande behov och insatser, kopplade till existentiella, sociala och 

praktiska aspekter kan inverka. Därtill kan äldres sociala och psykologiska situation präglas 

av olika förluster, exempelvis av fysiska funktioner, yrkesidentitet eller make/makas 

bortgång, som sammanvävs med känslor av sorg eller oro. Oro kan även yttra sig genom 

rädsla inför framtiden, att förlora frihet eller kontroll eller bli en belastning för nära och kära. 

Sammantaget kan detta öka den äldres sårbarhet. Därav är det betydelsefullt att 

biståndshandläggare inberäknar relevansen av sociala och psykologiska faktorer som kan 

innefattas i den äldres livssituation, för att understödja delaktighet under 

handläggningsprocesser.  
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2.2.2 Det sociala arbetets förhållningsramar i mötet mellan biståndshandläggaren 

och den äldre 

De förändringar som skett inom samhällets äldreomsorg, med ökad privatisering och ett mer 

kundorienterat perspektiv, har enligt Meinow m.fl. (2011) också haft som syfte att öka 

klientens möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Denna utveckling kan delvis ses 

som problematisk, då de som har störst hjälpbehov och skulle gynnas mest av möjligheten att 

fritt kunna välja utförare, i praktiken är förlorarna i det marknadsekonomiskt styrda 

systemet. Enligt Gunnarsson (2008) har äldreomsorgen medikaliserats alltmer och är idag 

framförallt förknippad med äldre som har en sjukdomsrelaterad problematik, vilka också är 

de se har de sämsta förutsättningarna att själva vara delaktiga och kunna göra aktiva val. Den 

första kontakten med socialtjänsten sker ofta i samband med sjukhusutskrivning, vilket ger 

lite tid för den äldre och/eller dennes anhöriga att sätta sig in i vilka insatser och utförare 

som finns att tillgå (Meinow m.fl., 2011). Tillgången till relevant information är ofta 

bristfällig. Meinow m.fl. (2011) förespråkar därför en slags älreomsorgskoordinator som 

känner till systemet, vars uppgift skulle vara att agera som ställföreträdare för den äldre och 

verka i dennes intresse.  

Clemens m.fl. (1994) sammankopplar organisatoriska, politiska och ekonomiska aspekter 

med äldres möjligheter till delaktighet. Biståndshandläggare behöver i många hänseenden 

finna en balans mellan flera och emellanåt motstridiga faktorer i handläggningen. Bland 

annat behöver insatsers olika kostsamhet vägas mot tillgängliga resurser. Dessutom har 

denne att förhålla sig till eventuella intressekonflikter mellan närstående och äldre. Säkerhet 

kontra integritet kan vara föremål för en sådan intressekonflikt. Samtidigt ska alla 

ställningstaganden ske inom ramarna för det juridiska spelrummet. När handlingsutrymmet 

präglas av motsättningar, finns risk för att det som sägs och görs glider ifrån den värdegrund 

som upprättats som arbetets utgångspunkt. Det kan då ske en förskjutning mellan det som 

ska utmärkas av klientcentrering och inflytande, mot något som istället handlar om social 

kontroll. Ett ökat stöd och tydligare direktiv till biståndshandläggarna, skulle därför kunna 

främja de äldres situation (Clemens m.fl., 1994).  

Relationen mellan biståndshandläggaren och den äldre är avgörande för upplevelsen av 

delaktighet (Janlöv m.fl., 2004; Valokivi, 2005; Gunnarsson, 2008). Det ankommer därför 

på biståndshandläggaren att vara lyhörd för den äldres behov och individuella 

förutsättningar, samt sträva mot att stärka den äldres förmåga att uttrycka sin vilja och göra 

medvetna val (Janlöv m.fl. 2004). Den maktobalans som vanligtvis präglar förhållandet 

mellan äldre och biståndshandläggare kan influeras och konstrueras av den äldres kulturella 

eller socioekonomiska bakgrund, skörhet och förmåga att förmedla sina behov. Valokivi 

(2005) framhåller att det finns risk för objektifiering i samband med bristande delaktighet. 

Detta på grund av att den äldre då kan förlora tolkningsföreträdet i mötet med 

biståndshandläggaren under handläggningsprocessen. Delaktighet förutsätter en genuint 

inkluderande attityd hos biståndshandläggaren, då medverkan sker på den äldres villkor och 

den äldre får sin röst hörd. Därigenom krävs flexibilitet för individuella skillnader för att 

äldre inte ska utsättas för olämpligt bemötande eller olämpliga insatser (Valokivi, 2005).  
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2.3 Sammanfattande reflektion 

I tidigare forskning påvisas sammantaget hur möjligheterna för äldres delaktighet kan 

påverkas av såväl biståndshandläggarens handlingsutrymme som av förutsättningar hos den 

äldre, med samhällsutvecklingen som en ständigt underliggande bakgrund. Den äldres 

förmåga att hantera information och kommunicera sina behov beskrivs av Meinow m.fl. 

(2011) som grundläggande förutsättningar för att en rättssäker handläggningsprocess ska 

kunna garanteras. Det informella stödet har här en viktig funktion att fylla, då ensamheten 

kan leda till ökad utsatthet och alienering. Utifrån ovanstående dras även slutsatsen att 

deltagande också kan vara att välja att avstå från att delta, samt att begreppet innehåller 

många delar och är långt ifrån enkelt eller endimensionellt. I detta examensarbete ansågs 

därför att äldres delaktighet behövde belysas från olika perspektiv och positioner inom 

processen, samt att det fanns underlag för att en undersökning av delaktighetens olika 

potentiella betydelser och innebörder för skilda individer, skulle vara av relevans. Utifrån 

detta är förhoppningen att få en något klarare bild av delaktighet och dess betydelse, samt 

eventuellt uppdaga kunskapsluckor eller förbättringsmöjligheter inom området.  

3 TEORETISKA ANSATSER 

Som inspirationskälla för analysen av resultatet har utvalda delar av Habermas (1995) 

kommunikationsteori, liksom Bubers (2013) resonemang kring Jag och Du använts. 

Gemensamt är att de i en individ- och samhällskontext framställer olika nivåer och nyanser 

av kommunikationen mellan människor, vilket även kan återkopplas till examensarbetets 

undersökningsområde utifrån dess frågeställningar och syfte.  

3.1 Kommunikativt handlande enligt Habermas 

Habermas (1995) beskriver olika former av interaktion och socialt handlande. Det strategiska 

handlandet präglas av motiv om egenvinning och påverkan, med styrningsmedlen pengar och 

makt, medan det kommunikativa handlandet innefattar flera andra dimensioner. Det sker 

inom såväl en objektiv värld kopplad till konstateranden om sakförhållanden, som inom en 

social värld förbunden med normer om hur det bör förhålla sig, samt inom en subjektiv värld 

samhörig med upplevda fenomen. För kommunikativ handling förutsätts aktörerna vara 

lyssnare såväl som talare, där kommunikationen relateras utifrån yttranden inom de tidigare 

nämnda världarna. Inom kommunikativt handlande finns ett fortlöpande utrymme för kritik 

och ifrågasättande av yttrandens giltighet, medan intersubjektiva erkännanden om giltighet 

för resonemangen framåt. Om missförstånd eller oenighet inträffar, kan det dock förhindra 

att uppsatta handlingsmål eller kommunikativt handlande uppnås (Habermas, 1995).  
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Som bakgrund till det kommunikativa handlandet beskrivs livsvärlden, som för subjekten 

utgör förståelseprocessernas kontext, vilken först kan diskuteras och tematiseras i 

förhållande till aktuellt problemområde i det mer situationsbundna samspelet med andra. 

Därmed blir inte heller hela livsvärlden känd eller uppkommen till ytan, utan endast de delar 

av förståelseprocesserna eller tolkningsresurserna som gemensamt behandlas i den aktuella 

situationen. Vidare uppbyggs livsvärlden av olika dimensioner eller komponenter, som i sin 

tur präglas av kulturella betingelser. Dessa utgörs av kunskapsgrunden i argument, social 

integration såsom kollegiala normer och värderingar, samt personlighetsfaktorer såsom 

kommunikativa färdigheter (Habermas, 1995).    

Utöver livsvärlden utgår Habermas (1995) från ytterligare en nivå, vilken omnämns som 

systemet. I systemet omsätts resurser från samhället och naturen, exempelvis i form av 

arbetskraft och naturresurser. Även subsystem som samspelar på olika nivåer inom 

samhället beskrivs. Dessa kan exempelvis utgöras av mediastyrda eller kapitalistiska system, 

samt påverka institutionalisering av olika slag. Bland de olika dimensionerna av 

institutionalisering omnämns bland annat skattestaten, arbetstagarhushållet, lönearbetet, 

samt klientförhållandet till den offentliga byråkratin. Inom det kapitalistiska systemet knyts 

makten till ämbeten och anpassas efter styrningsmedier, såsom pengar. Det kapitalistiska 

systemet och dess konsekvenser kan ses som ingrepp i traditionella livsformer, i en ständigt 

överlappande system- och livsvärldsintegration. Systemet och livsvärlden existerar således 

inte oberoende av varandra. Dessa påverkas när samhällsstrukturen styrs av kapitalistiska 

medel (Habermas, 1995).  

3.2 Bubers Jag-Du och Jag-Det 

Även Buber (2013) beskriver hur kommunikation och relationer kan se ut på olika plan. 

Detta sker utifrån en dualism som delar människornas upplevelsevärld i ordparen Jag-Du 

och Jag-Det, där något isolerat Jag inte finns. Jag existerar endast i relation till antingen det 

ena eller det andra. Jag-Det, där Det även kan omnämnas som Hon eller Han, inkluderar inte 

människors hela väsen, utan endast vissa delar. Detsamma gäller när någon tänker, 

förnimmer eller iakttar något, då dessa lärdomar blott sker i människan och inte i relationen 

mellan människan och omvärlden (Buber, 2013).  

Detets medvetande och begreppsvärld ryms inte i Duet, där inbördes parter upplever den 

andra som helhet och tillsammans skapar en unik relationell enhet som är större än summan 

av delarna. Det finns inget Vi, utan kunnandet om varandra uppstår i mötet inom relationen 

och inrymmer samtidigt en ständig längtan efter mer. I Jag-Du, kan Du inte lära kännas, då 

det enskilda inte kan urskönjas i en sådan relation, där allt sker omedelbart och utan 

föresatser eller medel. Jag-Du är emellertid ett flyktigt tillstånd, temporärt i den meningen 

att det upphör eller förvanskas så fort det kategoriseras, objektifieras, kontrolleras, beskrivs 

eller tolkas och därigenom ombildas till en erfarenhet. På dessa sätt kan bara Detet ordnas. 

Samtidigt invaggar det människan i en bedräglig bild av att veta, när det som kallas kunskap 

endast är att tro (Buber, 2013).  
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Med utvecklingen från begynnelsen har människans förmåga att vistas i Duet förminskats, 

vilket kan ses som en förbannelse likaväl som en befrielse. Detet förhindrar upplevelsen av 

oss själva som direkt samhöriga med ett större sammanhang, samtidigt som det skulle vara 

allt för intensivt och smärtsamt att ständigt befinnas i en Jag-Du relation. I Detet lär 

människan känna sig själv och sin omvärld, varpå en skiljelinje mellan subjektet och de 

angränsade objekten uppstår. Detta är något som krävs för att kunna hantera livsvärlden 

men som på samma gång distanserar människan från sanna relationer (Buber, 2013).   

3.3 Sammanfattning 

De presenterade teoretiska ansatserna beskriver hur kommunikation och relationer kan 

verka och skifta på olika nivåer. I detta examensarbete har äldres delaktighet i socialtjänstens 

handläggningsprocess undersökts utifrån olika perspektiv och positioner. Fungerande 

kommunikation kan ses som en förutsättning för delaktighet under en handläggningsprocess, 

vilket även den senare diskussionen kommer ta upp. Frågan gällande hur och på vilka sätt 

kommunikationen kan fungera, kvarstår emellertid. För att uppnå förståelse kring det gav 

valda teoretiska ansatser inspiration och underlag, vid tolkning av resultatet.  

4 METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 

4.1 Val av metod  

Utifrån examensarbetets syfte, var intentionen att uppnå en fördjupad förståelse kring 

individers upplevelser av äldres delaktighet, under handläggningsarbetet inom 

socialtjänstens omsorg om äldre. Delaktighetens olika dimensioner relaterades vidare till 

dess kontextuella betydelse och en kvalitativ forskningsansats valdes. Detta då 

undersökningar och tolkningar av individers uppfattningar kring deras sociala verklighet, 

enligt Bryman (2011) beskrivs som utmärkande för densamma. Den sociala verkligheten 

framställs därtill som en socialt konstruerad och ständigt rörlig process. 

Fortsättningsvis formulerades, undersöktes och analyserades examenarbetets syfte och 

frågeställningar i enlighet med en abduktiv strategi. Av Alvesson & Sköldberg (2008) 

framställs abduktion som ett fördelaktigt alternativ till induktion och deduktion, för att 

erhålla förståelse, samt kunna bemöta omvärldens komplexitet och oförutsägbarhet. Under 

examensarbetets gång skedde en växelverkan mellan empiriska och teoretiska utgångslägen. 

Tidigare forskningsunderlag och teorier arbetades igenom fortlöpande under 

datainsamlingsprocessen. Samtidigt reflekterades kontinuerligt kring kopplingarna mellan 
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det empiriska och teoretiska underlaget. Valda teorier användes därtill som inspirationskälla 

vid databearbetningen. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Larsson (2005) skriver att intervjuer kan användas för att uppnå förståelse kring personers 

eller aktörers upplevelser i anknytning till något specifikt område, genom tolkning och 

beskrivning av detsamma. Vidare genomförs kvalitativa intervjuer under öppna former, där 

intervjupersonernas känslor, attityder, kunskaper och tankar undersöks. Utifrån 

examensarbetets syfte, valdes därmed intervjuer som metod för att fånga upp 

undersökningspersonernas subjektiva utsagor.  

4.2.1 Urval av intervjupersoner 

Då urvalet inte baserades på ett specifikt fall, representerades det av personer från olika 

kommuner i Mellansverige. För att uppfånga en bredare bild av undersökningsområdet, 

intervjuades människor med olika roller i anknytning till handläggningsprocessen inom 

socialtjänstens omsorg om äldre. De tillfrågade var således äldre individer, närstående och 

biståndshandläggare, som på ett eller annat vis deltagit i en sådan handläggningsprocess. 

Intervjupersonerna söktes upp i enlighet med snöbollsurvalet, som enligt Billinger (2005) 

innebär att de söks upp via andra personer. Biståndshandläggarna kontaktades genom en 

kollega, medan de äldre och närstående kontaktades via PRO, Pensionärernas 

riksorganisation. 

Kommunikationerna skedde inledningsvis via telefon, där examensarbetets syfte och 

premisserna för medverkan klargjordes. Därtill tillfrågades intervjupersonerna om de hade 

någonting emot att intervjuerna skulle komma att spelas in, vilket ingen hade någon 

invändning till. Avslutningsvis bestämdes tid och plats för intervjun. Samtliga av de sex 

tillfrågade intervjupersonerna valde att medverka. Gemensamt för alla var att de var kvinnor 

mellan 45 och 95 år, med mångårig yrkeserfarenhet varpå majoriteten hade någon form av 

eftergymnasial utbildning. Det fanns en åldersskillnad på drygt 10 år, mellan de båda äldre 

kvinnorna. Biståndshandläggarna hade flerårig erfarenhet av arbete med äldre. De äldre och 

närstående levde i enpersonshushåll och uppgav sina hälsotillstånd som relativt goda, trots 

en del fysiska besvär och krämpor som tillkommit med åren. Alla intervjupersonerna tog del 

av missivbrevet (se bilaga D). 

4.2.2 Datainsamling 

Bryman (2011) skiljer mellan två olika typer av intervjustrategier inom kvalitativ forskning, 

vilka omnämns som den nästintill ostrukturerade och den semistrukturerade. Den 

sistnämnda innefattar ett antal temaområden som behöver besvaras, utan bunden 

ordningsföljd eller krav på exakta formuleringar. Därmed finns öppenhet för flexibilitet och 



11 

spontana följdfrågor, samtidigt som jämförbara områden kan behandlas. Den 

semistrukturerade strategin användes därmed som utgångspunkt vid upprättandet av 

examensarbetets intervjuguider för att komma åt djup och personlig influens från varje 

intervjuperson, utan att förlora svarens ekvivalens (se bilaga A, B & C). 

För anpassbarhet gentemot de som skulle intervjuas upprättades tre intervjuguider. Med 

anknytning till examensarbetets frågeställningar, konstruerades dessa utifrån temaområden 

med mer flexibla följdfrågor undertill. Frågeområdena byggdes upp kring 

intervjupersonernas känslor, tankar och handlingar med intention att återfå svar i berättande 

form. Intervjuguiderna testades gentemot en yrkesverksam sjuksköterska med erfarenhet 

och kunskap om arbete med äldre. Syftet med detta var att kontrollera intervjufrågornas 

gångbarhet, någon som ansågs fungera trots att sjuksköterskan utifrån sin förankring inom 

hälso- och sjukvården, hade en annan utgångspunkt än intervjuarna. Intervjuguiderna 

justerades innan de ansågs färdiga. Hur delaktighet uppfattades samt vad som ansågs som 

mest relevant gällande detsamma, exemplifierar hur frågorna kunde te sig. Intervjuguiderna 

avslutades med en fråga kring huruvida det fanns någonting ytterligare att tillägga. I varje 

steg av processen reflekterades kring hur väl intervjufrågorna kunde återknytas till 

examensarbetets syfte. 

4.2.3 Intervjugenomförande 

I samband med intervjuerna tog alla intervjupersoner del av ett Innan varje intervjusamtal 

fanns tid för förberedelser med diskussioner kring innehåll och upplägg. Intervjusamtalen 

genomfördes under dagtid på olika platser. En del intervjupersoner träffades i hemmen, 

medan andra föredrog samtalsrum i organisationslokaler. Intervjuarna hade olika uppgifter 

då den ene ansvarade för grundfrågor, medan den andre hanterade följdfrågor, 

återkopplingar och detaljbelysningar. Efter det inledande hälsningsutbytet informerades 

kring examensarbetets syfte och förutsättningarna för medverkan. Sedan återkontrollerades 

om ljudinspelning tilläts, vilket alla accepterade. Förtydligande frågor ställdes vid oklarheter 

och samtalsinnehållet stämdes av kontinuerligt för att undvika missförstånd. 

Intervjupersonerna hade, under hela samtalet, möjlighet att göra invändningar och påverka 

medverkan. Samtalen avlutades positivt med öppenhet gällande efterkommande frågor. 

Intervjupersonerna tackades för sina värdefulla insatser genom överlämnanden av 

chokladaskar. Efteråt diskuterades intervjusituationerna, varpå reflektioner nedtecknades. 

4.3 Databearbetning och analys 

Bryman (2011) framhåller vikten av fullständiga redogörelser vid analyser av intervjuer, då 

den icke-verbala kommunikationen kan vara lika betydelsefull som de uttalade orden. 

Intervjuresultaten i detta examensarbete transkriberades därför ordagrant. Känslouttryck 

och ljud såsom hm och eh skrevs ut. Under resultatpresentationen återges pauser i form av 

tre efterföljande punkter. För att underlätta läsbarhet och återge intervjupersonernas ord 

respektfullt, redigerades stundom texten vid citering. Detta skedde med varsamhet för att 
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undvika förvrängning av innebörden. För anonymisering i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2011) konfidentialitetsprincip, kallades intervjupersonerna kvinna ett och två, närstående 

ett och två, samt biståndshandläggare ett och två, vilket förkortades till K1, N1, B1 och så 

vidare. För att göra presentationen av examensarbetets resultat mer begripligt, kallas även de 

äldre kvinnorna för den yngre kvinnan och den äldre kvinnan i den löpande texten.  

För ökad noggrannhet och tydlighet, skedde dataanalyseringen såsom av Bryman (2011) 

beskrivs, kontinuerligt under intervjuerna och transkriberingarna. I analysen bearbetades 

ord för ord och mening för mening med hjälp av kodning, som av Bryman (2011) omnämns 

som en utgångspunkt för kvalitativ dataanalys. Uttalanden kategoriserades med 

kommentarer i marginalen, som därefter jämfördes med examensarbetets frågeställningar, 

varpå det som var mest relevant för syftet utvaldes och användes i resultatpresentationen. 

Bryman (2011) anger att tolkningen innefattar noggrann undersökning kring vilka aspekter 

som är mest relevanta för intervjupersonerna och vilka gemensamma mönster som kan 

förekomma. Vidare påpekas vikten av kritisk granskning gällande de koder som framarbetas 

under processen. Kodningen gicks därför igenom flera gånger för att bekräfta eller revidera 

tidigare bedömningar av förbindelser och kategoriseringar. Därutöver pågick fortlöpande 

reflektion kring datamaterialets relevans för examensarbetets syfte utifrån tidigare forskning 

och för resultatanalysen, valda teorier.  

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2011) framför de fyra forskningsetiska grundprinciperna, vilka omnämns 

som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet ska de som medverkar i studien informeras om deltagarvillkoren 

och studiens syfte. Samtyckeskravet fastställer att medverkan sker under frivillighet och 

reglerar den medverkandes rätt att när som helst avbryta. Av konfidentialitetskravet 

understryks vikten av konfidentialitet gällande personuppgifter, som exempelvis kan 

säkerställas genom avidentifierande dokumentation. Nyttjandekravet begränsar 

användningsområdet för de uppgifter som insamlats, till att endast brukas i forskningssyfte. 

För att i detta examensarbete verka i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer, ansågs det som relevant att intervjupersonerna var fria från beroendeförhållanden 

gentemot varandra, intervjuarna eller kontaktpersonerna, samt att de var vid god psykologisk 

hälsa. Detta för att kunna förstå och tillgodogöra sig medverkarvillkorens innebörd för att 

därmed kunna samtycka och medverka på egna villkor. Information och samtycke mellan 

intervjuarna och intervjupersonerna förmedlades och förankrades omsorgsfullt genom att 

intervjupersonerna informerades om syftet och de forskningsetiska principerna, både 

muntligt och skriftligt innan varje intervju. Samtycket avstämdes vid ett flertal tillfällen 

under processen. Bevarandet av konfidentialitet i databearbetningen och presentationen 

underlättades i och med att intervjupersonerna befann sig i olika kommuner. Utöver det 

skedde uppgiftshanteringen varsamt och de intervjupersoner som själva önskade, kommer 

att få det färdiga arbetet skickat till sig. Dessutom kommer allt som berörs av 
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arbetsprocessen endast användas i forskningssyfte. Utifrån det bedöms inga etiska problem 

under arbetsgången, insamlingsmetoden eller bearbetningen av resultatet ha uppstått. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Delaktighet är som tidigare nämnts ett mångtydigt begrepp och har olika innebörd för olika 

individer. Det används dock ofta som ett allmängiltigt begrepp för att påvisa vikten av 

autonomi, interaktion och det sociala sammanhangets betydelse när det gäller att verka för 

förändring av utsatta människors livssituation. Alla tycks vara överens om att delaktighet är 

något viktigt. Det lyfts fram i socialtjänstlagen och socialtjänstens värdegrunder som en 

grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Men vad menas egentligen 

med delaktighet? Hur ser delaktigheten ut för den enskilde individen? 

I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas upplevelse av äldres delaktighet i 

handläggningsprocessen utifrån olika dimensioner. De tre frågeområden som berördes i 

intervjuerna hade sin utgångspunkt i frågeställningarna och omfattade frågor som: Vad är 

(den äldres) delaktighet i handläggningsprocessen för dig? Vilka möjligheter och hinder för 

delaktighet finns? Om du har möjlighet att förbättra, hur? Olika aspekter som 

individanpassning, tillgänglighet, likabehandling, rättssäkerhet, effektivitet och kunskap 

användes som inspirationskälla för intervjuguiderna och analysen av resultatet, i syfte att 

skapa flerdimensionella bilder av intervjupersonernas upplevelse av den äldres delaktighet. 

Nedan följer en sammanställning av resultatet utifrån de tre frågeställningarna där de äldres, 

närståendes och biståndshandläggarnas perspektiv redovisas under tre rubriker. Detta för att 

tydliggöra skillnader och likheter i intervjupersonernas resonemang i förhållande till den 

position de har i sammanhanget. Avsnittet avslutas med en analys av resultatet i förhållande 

till tidigare forskning och valda teorier.  

5.1 Resultat 

5.1.1 Innebörden av äldres delaktighet för äldre, närstående och handläggare 

 

Äldre 

De två äldre kvinnor som intervjuades i studien hade båda, i det initiala skedet, kommit i 

kontakt med socialtjänsten i samband med att de ansökte om trygghetslarm. Den yngre av 

kvinnorna (K1) hade sedan haft hemtjänst till och från under några år då hon på grund av 

medicinska skäl behövt hjälp med personlig hygien och städning. För cirka ett år sedan 

avsade hon sig hjälpen. Den äldre kvinnan (K2) hade beviljats hemtjänst när hon skrevs ut 
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från sjukhus efter operation av lårbensbrott efter fallolycka i hemmet några år tidigare och 

hade i dagsläget hemtjänst tre gånger per dag. Båda kvinnorna uppgav att de hade en del 

krämpor och problem med minnet, men att de ändå upplevde sig vara piggare och friskare än 

de flesta andra i samma ålder. De förmedlade en slags uppgiven acceptans inför sitt åldrande, 

sina krämpor och de faktiska begränsningar i vardagslivet som dessa medförde. Båda 

kvinnorna var tydliga med att de ville klara sig själva i första hand och uppgav att de aldrig 

skulle ansöka om hemtjänst om det inte var absolut nödvändigt. Sin syn på delaktighet under 

handläggningsprocessen beskrev den yngre kvinnan så här: 

Ja… delaktighet för mig är att man är engagerad i sitt yrke och gör det som ingår i yrket när 

man ska ta hand om andra människor. Och att man visar hänsyn. Att man är artig. Det tycker 

jag ingår. Eller artig och artig… du förstår vad jag menar… Att man inte tar för givet att man är 

dum i huvudet bara för att man är gammal. Jag är inte dum i huvudet… men jag glömmer 

saker. Och det är ju många som gör det. Och har svårt att prata… Men jag kan inte klaga på 

dem. Det har jag ingen anledning att göra för jag tyckte handläggarna var tillmötesgående. De 

gjorde väl det de skulle och kunde. Man har ju alla riktlinjer… man har ju förhållningsregler 

som man måste hålla sig inom. Så det var ju inget prat om någonting… utan jag fick det jag 

behövde. Med egen hjälp alltså. Och min dotter var ju väldigt duktig att prata med dem (K1). 

Citatet visar att kvinnan inte upplevt någon större delaktighet i handläggningsprocessen. Det 

går att utläsa att det finns ett visst avstånd mellan kvinnan och biståndshandläggarna, både 

på relationell och på samhällelig nivå. Kvinnan framhåller biståndshandläggarens bemötande 

som en förutsättning för delaktigheten. Hon betonar vikten av att bli bemött som en 

kompetent vuxen. Samtidigt vidhåller hon att hon själv inte har något att klaga på. Hon visar 

även på acceptans och förståelse för de riktlinjer och regler som biståndshandläggarna har att 

förhålla sig till. Biståndshandläggarna framställs som representanter för samhällsapparaten, 

som myndighetspersoner med ett begränsat handlingsutrymme. Det blir tydligt att kvinnan, 

även om hon är medveten om spelreglerna, upplever sig vara i underläge. I denna situation 

blir dotterns närvaro och delaktighet en trygghet.  Den äldre kvinnan beskriver sin syn på 

delaktigheten i handläggningsprocessen så här: 

Ja… jag vet inte om det var så mycket delaktighet… om jag säger… Jag har bara träffat henne 

den gången. På sjukhuset. Då pratade vi om vad jag skulle behöva för hjälp och så. Men på 

telefon har jag talat med henne en gång. Och svårt är det att få tag i dem. Det är upptaget på 

deras telefoner… och man tröttnar. De ser väl helst att man inte ringer (K2). 

Den äldre kvinnan är mer direkt i sitt uttalande. Hon påvisar att grundläggande 

förutsättningar för delaktighet saknas. Få möten och svårigheter att få tag på 

biståndshandläggarna lämnar litet utrymme för kommunikation och delaktighet. Det blir en 

utmaning och inte en självklarhet att få sin röst hörd. Biståndshandläggarnas otillgänglighet 

omöjliggör kvinnans möjlighet att praktisera delaktighet. Hennes uttalande visar att 

delaktighet är en handlingsinriktad aktivitet som sker i interaktion med andra, i och emellan 

människor. Det blir tydligt att det är biståndshandläggaren/socialtjänsten som sätter 

villkoren.  
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Närstående 

De två närstående som intervjuades hade olika erfarenheter och uppfattningar om den äldres 

delaktighet. De hade också olika roller i förhållande till den äldre. Den första 

intervjupersonen (N1) hade agerat hjälp och stöd till sin före detta svärfar och upplevde sig 

ha låg status inför biståndshandläggaren eftersom hon inte hade något släktskap till den 

äldre. Den andra intervjupersonen (N2) hade blivit involverad i handläggningsprocessen i 

samband med att hon blev erbjuden en tjänst som personlig assistent för sin rullstolsburna 

och åldrade syster. Hon upplevde att hon hade en hög status inför biståndshandläggaren. 

Anledningen till detta, antog hon, kunde vara att hon sågs som en ekonomisk tillgång för 

kommunen, då hon tog ett stort vårdansvar för sin äldre syster som behövde tillsyn och 

omvårdnad under dygnets alla timmar. Betonas bör att bådas erfarenheter låg några år 

tillbaka i tiden och att de tillhörde olika kommuner. Så här beskriver den första 

intervjupersonen sin upplevelse av den äldres delaktighet: 

Och när min svärfar var sjuk då var det mycket kontakter… Och det svåraste jag upplevt. Att 

man inte har något att säga till om. För det första var jag ju inte anhörig egentligen, och för det 

andra är det ju brukaren som ska bestämma. Vilket jag tycker är ett förskräckligt ord. Jag 

tycker det är hemskt… Och ja… när han vart sjuk och hade fått hjärtflimmer så var han rädd 

och ångestfylld. Då kom den där biståndsbedömaren till sjukhuset. Hon var där tillsammans 

med en samordningssjuksköterska och de bestämde att han skulle komma på ett 

korttidsboende. Men ja… de kunde ju inte lova något, sa den där biståndsbedömaren. Han var 

ju faktiskt 95 år och så sitter han och gråter och vill komma in på ett korttidsboende. Och han 

har betatalt skatt i hela sitt liv och ändå kan han inte få något besked. Och sen kom fredagen 

och då hade de ringt överläkaren på sjukhuset och sagt att han skulle hem med utökad 

hemhjälp (N1). 

Citatet illustrerar den maktlöshet och frustration som intervjupersonen upplever inför den 

äldres utsatthet. Den äldre har överhuvudtaget inget inflytande i handläggningsprocessen. 

Han får dessutom vänta i flera dagar på ett besked. Beslutet att skicka hem mannen med 

utökad hemtjänst förmedlas till honom genom sjukvårdspersonalen. Han får därmed ingen 

möjlighet att själv kommunicera med biståndshandläggaren. Genom att i förväg reservera sitt 

beslut markerar biståndshandläggaren att hon har ett begränsat handlingsutrymme. Hon ser 

behovet men kan inte lova något. Ansvaret ligger inte på henne. Vad som föregår beslutet att 

skicka hem mannen mot hans vilja får han inte veta. Biståndshandläggaren alienerar den 

äldre från processen genom att inte informera och kommunicera sitt beslut. Den andra 

intervjupersonen beskriver sin upplevelse av den äldres delaktighet så här: 

Ja… det var ju bara att vi ringde om vi hade några synpunkter eller några frågor, så kom de ju 

och redde ut det hela. Hennes delaktighet var jätteviktig för mig. För jag menar… Även om hon 

hade problem med sår och kroppen inte var så pigg, så var det ju inget fel i huvudet. Så hon 

visste ju precis vad hon ville ha. Och det var ju jätteviktigt för det var ju henne det gällde. Och 

det var hon som var tvungen att tala om hur hon ville ha det… Sen kom vi himla bra överens. 

Så att det funkade… Vi pratade väldigt mycket min syster och jag. Vi pratade ihop oss om hur 

hon ville ha det… Och sen var vi ju med båda två när biståndshandläggaren kom, så då kunde 

vi framföra vad vi kommit fram till. Om hon hade glömt något så kunde jag fylla i (N2). 
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Det andra citatet står som en diametral kontrast mot det första. Biståndshandläggaren 

lämnar stort utrymme för delaktighet. Den äldre systern framstår som en aktiv deltagare, 

med stark vilja och förmåga att uttrycka sina behov. Biståndshandläggaren är tillgänglig och 

lyhörd. Hon tycks ha ett flexibelt och lösningsinriktat förhållningssätt, där hon tar till vara på 

sitt handlingsutrymme. Det är tydligt att hon sätter den äldres individuella behov i fokus. 

Hon inkluderar även den närstående i processen. Uttalandet pekar också på det sociala 

nätverkets betydelse för delaktigheten. De båda systrarna har en nära relation till varandra 

som kännetecknas av ett kommunikativt samspel, vilket kan antas stärka den äldre systerns 

förutsättningar till delaktighet.  

 

Biståndshandläggare 

De båda biståndshandläggare (B1 och B2) som intervjuades hade arbetat fyra och sex år med 

biståndsbedömningar. De arbetar på samma arbetsplats och uppgav att de trivs bra. De sa att 

de senaste åren har den traditionella biståndshandläggarrollen förändrats. Från att ha 

arbetat självständigt arbetar de nu i team om fyra till fem personer. Ingen äger sin almanacka 

utan arbetet fördelas inom teamet. Intentionen är dock att det ska upprätthållas en 

kontinuitet i handläggningsarbetet med så få handläggare som möjligt i varje ärende. Båda 

handläggarna angav att de ser teamet som en styrka. De pratade också om ICF (International 

Classification), ett nytt bedömningsinstrument som ska införas i utredningarna, vilket de 

uttryckte en viss osäkerhet inför. När det gällde handlingsutrymmet uppgav båda en viss 

kluvenhet. Å ena sidan upplevde de sig ha ett ganska stort handlingsutrymme. Å andra sidan 

framhöll de att handläggningsarbetet är lagstyrt. Det finns visserligen utrymme för en viss 

flexibilitet, men vill de gå utanför ramarna måste det finnas en välgrundad orsak. För vissa 

insatser krävs ett chefsbeslut. De nämnde också kollegial handledning som en betydelsefull 

erfarenhetsbaserad kunskapskälla och bollplank i bedömningsarbetet. Sin syn på äldres 

delaktighet i handläggningsprocessen utryckte den ena handläggaren så här:  

Ja det är ju själva grundbulten… Om personen söker om särskilt boende, då är det personen 

själv som ansöker. Och när man åker hem och gör hembesök, då är ju personen delaktig i 

besöket. Sen sammanfattar man ju allting när man lämnar personen. Det är delaktighet. Jag 

skulle aldrig göra någonting för en brukare som personen inte själv vet om. Den ska vara med 

på hela resan (B1). 

Citatet speglar biståndshandläggarens position och ståndpunkt i handläggningsprocessen. 

Autonomi och självbestämmande rankas högt. Biståndshandläggaren framhåller själva 

ansökan som en delaktighet i processen. Den äldres ansvar betonas. Den äldre måste vara 

aktivt deltagande för att ansöka. Att den äldre är närvarande och informerad om vad som 

kommer att hända ses också som en form av delaktighet. Den andra biståndshandläggaren 

beskrev sin upplevelse av äldres delaktighet så här: 

Vi lyssnar ju på behovet och sen kanske de inte alltid kan uttrycka att det är den insatsen de 

vill ha. När vi träffas och pratar försöker vi ta reda på var problemen ligger någonstans. Så då 

blir det ibland att vi säger att du skulle behöva hjälp med det här. Den här hjälpen… den här 
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möjligheten finns. Ja så då är de ju delaktiga i kommunikationen annars skulle vi ju inte 

kunna veta vad de vill. Men om de har svårt att formulera sig… För oss så blir det bara ett kort 

möte. Och det är ju jättesvårt… Att liksom kunna göra en bedömning… Då är det viktigt att det 

kommer in någon utifrån… Hemtjänstpersonalen lär ju känna personen och oftast finns det 

något annat sätt att kommunicera än verbalt. Har de anhöriga då är det en helt annan sak… Då 

kan ju oftast de berätta (B2). 

I detta citat ställs den äldres individuella behov i centrum på ett tydligare sätt. Samtidigt 

belyser det delaktighetens komplexitet utifrån biståndshandläggarens perspektiv. 

Kommunikationens betydelse för delaktigheten lyfts fram. Handläggaren beskriver 

svårigheten att kunna göra en adekvat bedömning av den äldres hjälpbehov utifrån ett enda 

kort besök. Risken att den äldres behov inte tillgodoses är påtaglig. Distansen mellan 

biståndshandläggaren och den äldre synliggörs. Det framträder ett vi-de-perspektiv. 

Biståndshandläggaren lyfter upp hemtjänstens och närståendes roll i sammanhanget, som 

språkrör för den äldre, vilket tydliggör behovet av samverkan i processen. Sammantaget visar 

utsagan att det krävs kunskap och kompetens av samtliga aktörer för att möjliggöra och 

praktisera delaktighet.  

5.1.2 Likheter och skillnader i synen på äldres delaktighet 

Det fanns en samstämmighet bland samtliga intervjupersoner om att den äldres delaktighet 

är något positivt och centralt i handläggningsprocessen. Det sågs som en självklarhet att den 

äldre skulle få komma till tals och vara med och bestämma om frågor som rör dennes 

hjälpbehov och livssituation. Innebörden av den äldres delaktighet varierade emellertid 

mellan individerna beroende på vilken roll och position de hade i processen. Detta 

synliggjordes bland annat genom intervjupersonernas förhållningssätt till den egna 

positionen, till socialtjänsten och till samhällets olika äldrenormer. Intervjupersonens 

subjektiva erfarenheter och värderingar påverkade också hur de förhöll sig till övriga aktörer 

i processen. Nedan kontrasteras intervjupersonernas resonemang kring äldres delaktighet, 

inom och emellan de olika positionerna. 

Det finns en viss konsensus och gemensamma utgångspunkter i intervjupersonernas 

tankegångar gällande äldres delaktighet. Det finns också signifikanta avvikelser i deras 

resonemang. Samtliga intervjupersoner signalerar en kunskap om att delaktigheten sker på 

socialtjänsten och systemets villkor, samtidigt som ansvaret för delaktigheten läggs på den 

äldre. Det finns ett slags underförstått samförstånd om att detta kan ses som en oundviklig 

konsekvens av systemets utformning. Biståndshandläggarna menar dock att systemet ändå 

till viss del möjliggör för äldres delaktighet genom att betona sin tillgänglighet och korta 

handläggningstider. Å andra sidan påpekar de att snäva ekonomiska ramar lämnar begränsat 

utrymme för individanpassade insatser, vilket även överensstämmer med övriga 

intervjupersoners uppfattning. Det fanns dock en tydlig polaritet mellan de närståendes 

erfarenheter, då den ena betonade socialtjänstens bristande förmåga att uppfylla den äldres 

samtliga fundamentala behov – psykiska, såväl som fysiska, sociala och praktiska – medan 

den andra närstående uttryckte sig så här: 
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Jag upplevde handläggningsprocessen bra. De lyssnade på vad vi ville och tog hänsyn till våra 

önskemål. Vi behövde aldrig vänta länge på ett beslut (N2). 

De äldre hade överlag större fokus på hemtjänstens organisation och tillkortakommanden än 

på själva handläggningsprocessen. De lade större tonvikt på subjektiva aspekter med 

koppling till trygghet, integritet och den privata ekonomin. Däremot hade de olika 

infallsvinklar i förhållande till ovanstående. Båda upplevde insatserna som en trygghet, men 

den yngre kvinnan uttryckte ett visst obehag över hemtjänstens intrång i hennes vardag. 

Båda upplevde kostnaderna för insatserna som orimligt höga vilket påverkade hur de 

använde sig av hemtjänsten insatser. 

5.1.3 Förbättringsmöjligheter avseende äldres delaktighet 

Det fanns vissa gemensamma nämnare i intervjupersonernas uppfattningar om vad som kan 

vara till hinder för den äldres delaktighet. Deras berättelser visar att problemen inte går att 

härleda till en specifik nivå utan att det finns möjligheter till förbättring inom hela området. 

Som tidigare nämnts är delaktigheten på sitt sätt villkorad. Det krävs ett samspel i och 

emellan de olika nivåerna för att delaktighet ska kunna äga rum. Den ena nivån förutsätter 

den andra. Ekonomiska och organisatoriska faktorer var något som samtliga 

intervjupersoner berörde, liksom flexibilitet, tillgänglighet och rättssäkerhet, för att nämna 

några. Nedan följer intervjupersonernas redogörelser för hur de, utifrån sina erfarenheter, 

förhöll sig till frågan.  

 

Äldre 

De båda äldre kvinnorna lade stor tonvikt på organisatoriska aspekter. 

Biståndshandläggarnas tillgänglighet, likväl som byråkratin kring beslut av insatser och 

organiseringen av hemtjänstens arbete, var områden som båda kvinnorna menade kunde 

förbättras. Det fanns en fyrkantighet i systemet som gjorde avtryck på samtliga nivåer. En 

större flexibilitet gällande hemtjänstens utförande av insatser efterfrågades. Som det var nu 

var hemtjänstens arbete styrt av ett byråkratiskt regelverk som de ansåg var grundat i snäva 

ekonomiska ramar. Båda kvinnorna talade också om den stora genomströmningen av 

hemtjänstpersonal i hemmet som ett förbättringsområde. Färre ansikten att förhålla sig till 

skulle underlätta det dagliga mötet. En relation skulle kunna utvecklas och den äldre skulle 

kunna öka möjligheten att få sin röst hörd och sina hjälpbehov tillgodosedda. Det skulle 

också bidra till ökad trygghet, menade den yngre kvinnan (K1). Den yngre kvinnan framhöll 

även samverkan vid utskrivning från sjukhus som ett problemområde i behov av utveckling. 

Här följer hennes beskrivning av en situation där hon efter en omfattande bukoperation 

upplevde sig ha hamnat mellan stolarna:  

Och sedan när jag låg på avdelningen och knappt var väckt från narkosen, så kom läkaren som 

hade opererat mig och frågade hur det var. Och då säger han att: Du har så fina värden och 

den här operationen gick så bra, så jag tänker skriva ut dig i eftermiddag. Då tittade jag på 

honom. Ska jag åka hem i dag… sa jag. Jag hörde själv hur jag lät för jag var ju fortfarande lite 
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groggy. Och då sa han att ja du har så fina värden så det är inga problem. Och så gick han. Då 

började jag gråta. För jag blev så arg och jag har lätt för att gråta. Sen kom sköterskan och jag 

sa till henne att jag inte tänkte åka hem. Då sa hon att jag ska prata med doktorn så att du får 

vara kvar till i morgon. Jag sa att jag kommer inte åka hem i morgon heller… Sen ringde min 

dotter och pratade med någon handläggare. Men jag ser ju att du ju bor här i kommunen… sa 

hon. Kan inte du bo hos din mamma då? Då sa min dotter att: Jag har ett yrke. Jag har ett 

arbete att sköta och jag har barn som fortfarande bor hemma. Jag kan inte det. Om jag inte 

måste… För mammas skull. Men jag tycker inte om det… För jag kan ju inget om sjukvård 

(K1). 

Den yngre kvinnans skildring av händelseförloppet pekar på flera påtagliga brister i 

processen. Kvinnan, som befinner sig i en utsatt situation, är här utlämnad till ett system som 

inte tycks fungera. Kommunikation saknas helt mellan sjukhus och socialtjänst, vilket tyder 

på bristande rutiner. Det verkar också råda oklarhet om vilka ansvarsområden de olika 

verksamheterna har. Det finns ingen samverkan och därmed ingen möjlighet till delaktighet. 

Biståndshandläggarens kommentar i samtalet med dottern indikerar att hon har liten eller 

ingen insikt i den äldres situation. Hon har inte träffat kvinnan och har uppenbarligen ingen 

kunskap om hennes hjälpbehov eller livssituation.  

 

Närstående 

De båda närstående talade i huvudsak utifrån ett närståendeperspektiv. Båda framhöll att 

den närståendes ställning i handläggningsprocessen skulle behöva stärkas upp. Även om de 

hade olika upplevelser av den äldres delaktighet i handläggningsprocessen så uppgav båda att 

de som närstående kände sig tagna för givna. Att det togs för en självklarhet att de skulle 

ställa upp och ta ett stort ansvar för den äldre, men att de hade lite att säga till om när det 

verkligen gällde. Den första intervjupersonen (N1) menade att detta var till nackdel för den 

äldres delaktighet. Den andra intervjupersonen (N2) lade ett ekonomiskt perspektiv på det 

hela. Hon angav att hon själv haft en anställning genom kommunen som personlig assistent, 

men att den möjligheten nu tagits bort. Detta, menade hon, ökade risken för att närstående 

skulle kunna utnyttjas som obetald arbetskraft, vilket i sin tur skulle kunna stegra deras 

redan, i många fall, orimliga arbetsbörda. De närstående är en ovärderlig resurs, både för 

socialtjänsten och de äldre, och borde därför få det rättmätiga stöd och erkännande som de 

förtjänar. Den första intervjupersonen förespråkade också ett tydligare helhetsperspektiv på 

den äldres hjälpbehov i handläggningsprocessen. Att individens sociala och psykologiska 

behov skulle vägas lika med fysiska och praktiska behov. Hon beskriver sin uppfattning så 

här: 

Jag tror inte att man ber om hjälp för att man är lat. Jag tror att man ber om hjälp för att man 

verkligen behöver det. Och du kan ju vara psykiskt orolig… rädd… ängslig… och då kan man 

också behöva hjälp. Du kan inte sova… Då kan man behöva hjälp att komma in på ett boende 

för att få en trygghet. Det är många som bor ensamma. Bor man som jag… då har man ju 

närhet till grannar och det är väl alltid någon som bryr sig. Men de som bor i skogen har 

kanske långt till närmaste granne… Så jag skulle vilja att alla som vill komma in på ett 
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äldreboende eller trygghetsboende ska få göra det… Och framför allt att man inte skiljer på 

äkta makar heller (N1). 

Citatet illustrerar den första intervjupersonens efterfrågan på ett större utrymme för mjuka 

värden inom äldreomsorgen. Den äldres psykiska välmående bör särskilt beaktas i 

biståndsbedömningen. Intervjupersonen vänder sig emot standardiserade bedömningar och 

uttrycker att den äldres önskan bör tas på största allvar.  

 

Biståndshandläggare 

De båda biståndshandläggarna förmedlar en ambivalens i sitt förhållningssätt till sin 

position. De är tydliga med att de i sin yrkesroll i första hand har i uppgift att bedriva 

myndighetsutövning, men uppger att de har valt sitt yrke för att få möjlighet att hjälpa 

människor. Det senare är också deras drivkraft i det dagliga arbetet. Av deras resonemang 

framgår att dessa två utgångspunkter inte alltid är förenliga. Myndighetsperspektivet får 

företräde i handläggningsprocessen och präglar förutsättningarna i bedömningsarbetet. 

Biståndshandläggarna uppger båda att lagar och riktlinjer styr arbetet och menar att dessa 

ibland är lite väl snäva. Den äldres valmöjlighet när det gäller exempelvis boende är ett 

område som skulle behöva förbättras, liksom den äldres möjlighet att få individuella behov 

tillgodosedda. I dag händer det att den äldre ansöker om en insats, biståndshandläggaren ser 

behovet och beviljar den, men ekonomiska och organisatoriska faktorer gör att den inte kan 

utföras. Lagar och riktlinjer styr också vad biståndshandläggarna får bevilja. Ett sådant 

exempel är närståendeanställning. Behovet kan finnas och den äldre kan ansöka, men 

biståndshandläggaren får inte bevilja insatsen. Den ena biståndshandläggaren beskriver även 

dilemmat utifrån ett annat exempel: 

Vi har ju samarbete med utförarna. Och det kan vara en nackdel faktiskt… För det är ju så att 

vår högsta ledning i organisationen även är högsta ledningen för utförarna. Så det är samma 

ledning. Så finns det inte särskilt boende så är det inte bra om vi beviljar det… Alltså det här är 

ju inte bra. Och det är inte bra att vi vet. Jag ska ju inte veta om det finns någon plats på något 

särskilt boende… eller något korttidsboende… eller på någon dagverksamhet. Jag ska ju bara 

se den här personens behov. Och anser jag att du har behovet då beviljar jag dig det. Sen om 

det inte finns någon plats i kommunen överhuvudtaget ska ju inte det ha någon betydelse. 

Men det är lätt när man har samma ledning… Att då får vi hela tiden veta att nu finns det inga 

korttidsplatser… Att nu är det kö. Så där ligger ju nackdelen. Det är en nackdel i hela 

processen. En fara är det (B2). 

Citatet pekar på ett problemområde som ur rättssäkerhetssynpunkt är i behov av att ses över. 

Att biståndshandläggare och utförare arbetar under samma ledning sätter den äldres 

trygghet, rättigheter och delaktighet på spel. Biståndshandläggaren uttrycker ett obehag över 

situationen. Det blir tydligt att hon upplever ett tryck från ledningen i organisationen, vilket 

kan påverka biståndshandläggarens möjlighet att fatta adekvata och rättssäkra beslut. Stödet 

från ledningen saknas.  
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5.2 Analys 

Ovanstående avsnitt visar att delaktighet är en komplicerad ekvation där olika faktorer måste 

balanseras mot varandra för att ett tillfredsställande resultat ska kunna uppnås. Det visar 

också att den äldres delaktighet i handläggningsprocessen kan betraktas, i huvudsak, utifrån 

tre utgångspunkter; som en subjektiv upplevelse, som en social handling eller ur ett juridiskt 

perspektiv. I detta avsnitt kopplas resultatet till tidigare forskning och analyseras utifrån 

Habermas (1995) och Bubers (2013) teoretiska perspektiv om kommunikationens villkor och 

betydelse för människors upplevelse av delaktighet, i en individuell, social och samhällelig 

kontext.  

Som framgår av resultatet styrs den äldres möjlighet till delaktighet i 

handläggningsprocessen av systemets organisation, lagar och riktlinjer. 

Biståndshandläggaren står som en kommunikativ länk mellan systemet och den äldres 

livsvärld. Utifrån Habermas (1995) skulle detta kunna tolkas som att biståndshandläggaren 

innehar en position där denne försöker upprätthålla en balans mellan ett strategiskt och ett 

kommunikativt handlande. Vidare framkommer i resultatet att det finns en tydlig diskrepans 

mellan socialtjänstens värdegrunder och de riktlinjer som biståndshandläggaren har att 

förhålla sig till i handläggningsarbetet, vilket ytterligare komplicerar processen. Utifrån sin 

position som myndighetsperson förväntas biståndshandläggaren anta organisationens 

objektiva och lagstyrda perspektiv. Detta överensstämmer med vad som framkommit i 

tidigare forskning där Clemens m.fl. (1994) utifrån likartat resonemang beskriver klyftan 

mellan den äldre och samhällsapparaten.  

Något som också framkommer i resultatet är att biståndshandläggarens förmåga att relatera 

till den äldres livsvärld och balansera dennes behov och rättigheter gentemot systemets 

objektiva och sakliga hållning, utgör en av grundförutsättningarna för den äldres delaktighet. 

Genom en intersubjektiv förståelse för den äldres situation ökar biståndshandläggarens 

möjlighet att skapa balans och utrymme för delaktighet i handläggningsprocessen. Denna 

aspekt lyfts också upp i tidigare forskning genom Valokivi (2005) som betonar vikten av en 

inkluderande allians mellan den äldre och biståndshandläggaren. Vidare visar resultatet att 

det alltmer manualbaserade och systematiserade handläggningsarbetet dock kan tänkas 

påverka biståndshandläggarens syn på den äldres delaktighet. Dimensioner förbundna med 

den äldres livsvärld trängs undan och överskuggas av systemets stelbenta diskurs, vilket kan 

leda till att den äldre alieneras från processen. Utifrån detta kan kopplingar göras till den 

marknadsekonomiska samhällsutveckling som Meinow m.fl. (2011) beskriver i tidigare 

forskning, vilken kan tänkas framtvinga ett mer manualbaserat och effektivitetsinriktat 

arbetssätt. Kopplingar kan också göras till Gunnarsson (2008), vilken menar att den äldres 

sårbarhet och utsatthet har ökat i samband med systematiseringen och medikaliseringen av 

äldreomsorgen.  

Utöver vad som framkommer i tidigare forskning visar resultatet att den äldres syn på 

delaktigheten i handläggningsprocessen skiljer sig från biståndshandläggarnas och de 

närståendes upplevelse av densamma. De äldre tycks ha en större acceptans och förståelse 

för systemets lagstyrda och avhumaniserande hållning än vad de närstående har. Den äldres 

syn på delaktighet grundar sig framförallt i dennes önskan om att bli sedd och erkänd som ett 
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oberoende subjekt. Att på en relationell och språklig nivå, bli bemött och talad till som en 

människa till en annan. Resultatet visar också att de närståendes och biståndshandläggarnas 

syn däremot tycks ha en mer objektifierande utgångspunkt. De närstående tolkar och 

definierar den äldres livsvärld utifrån sina egna preferenser, värderingar och kunskaper. 

Liksom biståndshandläggarna verkar de ha en tendens att kategorisera och strukturera den 

äldres behov i förhållande till strukturella och juridiska omständigheter. I tidigare forskning 

diskuterar Janlöv m.fl. (2004) å sin sida vikten av att, förutom fysiska behov, även ta hänsyn 

till psykologiska och sociala behov i handläggningsprocessen. Detta, då dessa faktorer visat 

sig ha stor betydelse för de äldres livssituation.  

Även om de närstående inte ses som formella aktörer i handläggningsprocessen kan de, med 

tolkning utifrån resultatet, anses ha en betydelsefull informell position. I den äldres livsvärld 

representerar de en social och relationell dimension, där de på olika sätt kan verka som 

resurs och stöd för den äldre, men även som kunskapskälla för biståndshandläggaren i 

handläggningsprocessen. Detta står väl i paritet med tidigare forskning där Janlöv m.fl. 

(2004) lyfter upp och framhäver det sociala sammanhangets relevans. 

Avslutningsvis indikerar resultatet att strukturella och juridiska aspekter inte lämnar mycket 

utrymme för verklig delaktighet i handläggningsprocessen. Utifrån Buber (2013) kan tolkas 

att biståndshandläggaren handlingsutrymme till stor del styrs av Det-världens premisser för 

delaktighet. Delaktighet bygger på en ömsesidig relationsförmåga mellan subjekten och 

kräver en stabil plattform där subjekten ges förutsättningar att mötas. I en språklig kontext 

relaterar subjekten till varandra, vilket skapar trygghet och möjliggör förståelse och 

delaktighet i en relationell dimension. För att detta ska uppstå i handläggningsprocessen 

krävs att aktörerna ser bortom den materiella världen och möts i en autentisk och 

växelverkande Jag-Du-relation.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I enlighet med examensarbetets syfte och frågeställningar, undersöktes individers 

upplevelser av äldres delaktighet inom socialtjänstens handläggningsprocess utifrån olika 

dimensioner och nivåer. Delaktighetens innebörd och betydelse, förbättringspotentialer 

utifrån möjligheter och hinder för delaktighet, samt nyanseringar mellan olika individers och 

gruppers upplevelser av området, utgjorde undersökningsområdet. Med utgångspunkt i 

resultatet bedöms att dessa aspekter av äldres delaktighet besvarades väl inom ramarna för 

detta examensarbete, med en flerdimensionell och dynamisk bild som följd. Det bedöms ha 

möjliggjorts tack vare de olika utgångspunkter och positioneringar inom 

handläggningsprocessen som intervjupersonerna hade, vilket kan ses som en styrka i arbetet. 
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I relation till syftet och frågeställningarna, med resultatet och den teoretiska tolkningsramen 

som utgångspunkt, framkom mångskiftande nyanser av de aspekter som tidigare nämnts 

som inspirationskälla under databearbetningen. Dessa berörde exempelvis 

individanpassning, tillgänglighet, kunskap, effektivitet och rättssäkerhet. Utifrån det 

skildrades hur standardiserade bedömningar riskerar att medföra standardiserade lösningar 

som minskar utrymmet för den komplexitet som behöver bemötas. Att verkligen 

individanpassa innebär ett faktiskt erkännande av det av individen formulerade behovet, där 

alla behov väger lika tungt oavsett om de är konkreta eller mindre tydliga, såväl som av 

psykologisk, social eller fysisk karaktär.  

Några av de problemområden som formulerades och framfördes på olika vis av de tre 

intervjuade grupperna, var hur samspelet mellan utbud och efterfrågan inte fungerade som 

det skulle, då resurserna snarare än behoven riskerade att styra de beviljade insatserna. Detta 

synliggjordes genom intervjupersonernas inställning och definition av begreppet delaktighet 

och aktivt deltagande. Biståndshandläggarna utgick från ett juridiskt perspektiv där den 

äldres ansökan användes som utgångspunkt för definitionen av begreppet. De närstående 

och äldre däremot, definierade delaktighet och deltagande utifrån en social och subjektiv 

dimension. Även gällande tillgänglighet uppvisades skillnader mellan biståndshandläggarnas 

och de äldres uppfattningar.  

Avståndet mellan biståndshandläggaren och den äldre visade sig vara en aspekt som kan 

försvåra för delaktigheten. Resultatet och den teoretiska referensramen påvisade 

sammantaget att, för att delaktighet ska uppnås krävs lyhördhet och tillgänglighet hos 

biståndshandläggaren (bl.a. Janlöv m.fl., 2004). Det finns uppenbarligen en god vilja, men 

förutsättningar för intersubjektiv kommunikation i mötet måste finnas för att delaktigheten 

verkligen ska kunna aktualiseras. Först vid ömsesidigt utbyte skapas förutsättningar för 

deltagande hos handläggningsprocessens alla aktörer. För att äldre ska kunna vara delaktiga, 

behöver följaktligen även biståndshandläggarna vara handlingskraftiga och närvarande. 

Delaktighet på andra nivåer, exempelvis genom samverkan med närstående, hemtjänst- eller 

sjukvårdspersonal är också nödvändigt. Den ömsesidiga delaktigheten är en förutsättning för 

att kunna tillgodogöra den kunskap som äldre har om sig själva och som bör fungera som ett 

styrmedel för insatserna. Detta för att rätt beslut ska kunna fattas, både ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och ur ett effektivitetsperspektiv.  

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ intervjustrategi lämpar sig enligt Bryman (2011) vid undersökning av subjektiva 

upplevelser. Detta bestyrker valet av detsamma som metodologiskt passande i detta 

examensarbete, då utgångspunkten var att undersöka de olika upplevelserna av äldres 

delaktighet. Inom ramarna för examensarbetets begränsade tids- och platsutrymme, bedöms 

intentionen om att uppnå djupare förståelse av delaktighetens betydelse ha infriats. Kvale & 

Brinkmann (2014) beskriver generaliserbarhet som överförbarhet av resultat till andra 

kontexter och personer. Då intervjupersonerna inte omfattade något större slumpmässigt 

valt antal, hade någon koppling till varandra eller något särskilt fall, bedöms dock inte 
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examensarbetets resultat vara överförbart till liknande situationer. Detta var inte heller syftet 

med arbetet. Om möjlighet funnits hade det emellertid varit intressant att även kunna 

jämföra resultaten i ett större perspektiv, genom att kombinera datainsamlingen med 

exempelvis kvantitativa enkäter.  

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver vidare validitet som ett mått på hur väl 

forskningsprocessen leder fram till ett resultat med relevans för vad som ska undersökas. 

Reliabilitet skildras som ett mått på tillförlitlighet med fokus kring hur mätningen eller 

datainsamlingen sker. Intervjuarens influens över intervjusvaren är exempelvis något som 

berörs av reliabilitet. Som tidigare nämnt utformades intervjuguiden omsorgsfullt utifrån ett 

reflekterande förhållningssätt då den ifrågasattes, bearbetades och testades innan den 

användes i intervjusamtalen. Detta för att förstärka svarens relevans och undvika 

missförstånd eller oklarheter. Innan intervjuerna fanns gott med tid för förberedelser och 

intervjusamtalen upplevdes som harmoniska. Därtill diskuterades examensarbetets innehåll 

med återkoppling till syftet och frågeställningarna under hela processen. Dessa faktorer kan 

sammantaget ha fungerat stärkande för examensarbetets resultat, med hänsyn till validiteten 

och reliabiliteten. Det faktum att problemområdet undersöktes utifrån olika synvinklar, 

positioner och perspektiv, bedöms vidare ha bidragit till en mer dynamisk och nyanserad bild 

av området. 

7 SLUTSATSER 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att äldres delaktighet i handläggningsprocessen i 

praktiken inte alltid är möjlig. Det blir tydligt att socialtjänstens organisation, riktlinjer och 

arbetssätt inte är utformat för att främja äldres delaktighet. Den delaktighet som 

biståndshandläggarna kan erbjuda är villkorad och har i första hand sin utgångspunkt i ett 

juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Den äldres lagstadgade rätt till delaktighet blir 

därigenom symbolisk. Detta kan betraktas som en fara ur ett juridiskt perspektiv och väcker 

frågan hur den äldres delaktighet på ett rättssäkert sätt kan säkerställas. 

En annan slutsats som kan dras är att de närstående har en stor informell betydelse för den 

äldres delaktighet. Deras roll i handläggningsprocessen kan dock till viss del ses som 

problematisk. De saknar formellt inflytande i handläggningsprocessen men upplever att de 

ändå förväntas ta ett stort ansvar för de äldres omvårdnad och behov. De närståendes 

position och delaktighet i handläggningsprocessen har således betydelse ur en social 

dimension. Utifrån detta resonemang vore det intressant att undersöka hur de närståendes 

erfarenhet och kunskap om den äldre kan tillvaratas och utvecklas.  

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att de äldres syn på delaktighet har sin utgångspunkt i en 

subjektiv dimension. Deras huvudsakliga fokus under intervjuerna låg på insatsernas 

innehåll, hur de utfördes och av vilka. Handläggningsprocessen beskrevs endast indirekt och 

i förhållande till hemtjänst och sjukvård, med bemötandet som en central utgångspunkt. Det 
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blev tydligt att de äldre upplevde ett stort avstånd till biståndshandläggarna, både på en 

relationell och på en samhällelig nivå. Biståndshandläggarnas maktposition tydliggjordes i 

sammanhanget. Utifrån detta väcks frågan hur avståndet kan överbryggas, på en relationell, 

språklig och kommunikativ nivå?  
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BILAGA A: INTERVJUGUIDE - ÄLDRE 

Inleda med att informera om syftet och villkoren för medverkan.  

Bakgrundsfrågor 

 Kön? 

 Födelseår? 

 Utbildning? 

 Livssituation? (Civilstatus?) 

 Hälsotillstånd? 

Inledande frågor 

 Hur gick det till när du sökte hjälp?  

 Hur visste du var du skulle vända dig? (Tillgänglighet? Internet? Närstående? 

Grannar? Socialtjänsten? Sjukvård?) 

 Varför sökte du hjälp? (Hjälpbehov?) 

 Vad ville du ha för hjälp? (Förväntningar? Utfall?) 

 Hur ofta och länge har du träffat din handläggare? (Tillgänglighet?) 

Tre frågeområden utifrån frågeställningarna 

1: Vad är delaktighet för dig? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är viktigast för dig?) 

 Hur upplevde du samtalen mellan dig och biståndshandläggaren? (Lyssnad på? Hur?) 

2: Vilka möjligheter och hinder för delaktighet finns? (Hur menar du då? Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för dig?) 

 Hur upplevde du att du kunde påverka? (Beslut om insatser? 

Handläggningsprocessen? Samtalet? Utförare? Innehållet?) 

 Hur upplevde du handläggningsprocessen? (Information under processen? 

Handläggningstid? Tid innan insatsen? Nöjdhet med beslut?) 

3: Om du har möjlighet att förbättra, hur? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är 

viktigast för dig?) 

 Hur skulle du vilja att det var? (Handläggningstid? Information före och under 

processen? Val av insats? Val av utförare? Samtalet? Tillgänglighet?)  

Avslutning 

 Är det någonting vi glömt fråga? (Vill du tillägga något?)
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE - NÄRSTÅENDE 

Inleda med att informera om syftet och villkoren för medverkan.  

Bakgrundsfrågor 

 Koppling till den äldre? 

 Kön? 

 Födelseår? 

 Utbildning? 

 Livssituation? (Civilstatus?) 

 Hälsotillstånd? 

Inledande frågor 

 Hur gick det till när mamma/pappa/närstående fick hjälp? 

 Hur visste mamma/pappa/närstående var hen skulle vända dig? (Tillgänglighet? 

Internet? Närstående? Grannar? Socialtjänsten? Sjukvård?) 

 Varför sökte hen hjälp? (Hjälpbehov?) 

 Vad ville hen ha för hjälp? (Förväntningar? Utfall?) 

 Hur såg kontakten ut med biståndshandläggaren? (Tillgänglighet? Hur länge? Din 

roll?) 

Tre frågeområden utifrån frågeställningarna 

1: Vad är den äldres delaktighet för dig? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är viktigast 

för dig?) 

 Hur upplevde du samtalen mellan handläggaren och den äldre? (Lyssnad på? Hur? 

Du? Hen?) 

2: Vilka möjligheter och hinder för delaktighet finns? (Hur menar du då? Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för dig?) 

 Hur upplevde du att du/hen kunde påverka? (Beslut om insatser? 

Handläggningsprocessen? Samtalet? Utförare? Innehållet?) 

 Hur upplevde du/hen handläggningsprocessen? (Information under processen? 

Handläggningstid? Tid innan insatsen? Nöjdhet med beslut?) 

3: Om du har möjlighet att förbättra, hur? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är 

viktigast för dig?) 

 Hur skulle du/hen vilja att det var? (Din roll? Handläggningstid? Information före 

och under processen? Val av insats? Val av utförare? Samtalet? Tillgänglighet?) 

 

Avslutning 
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 Är det någonting vi glömt fråga? (Vill du tillägga något?) 
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BILAGA C: INTERVJUGUIDE - BISTÅNDSHANDLÄGGARE 

Inleda med att informera om syftet och villkoren för medverkan.  

Bakgrundsfrågor 

 Kön? 

 Födelseår? 

 Utbildning? (Vidareutbildning inriktning äldre? Metoder? Delaktighet?) 

 Arbetssituation? (År i yrket? År på arbetsplatsen?) 

Inledande frågor 

 Hur går det till när du får in en ansökan?  

 Hur vet de äldre var de ska vända sig? (Tillgänglighet? Internet? Närstående? 

Grannar? Socialtjänst? Sjukvård?) 

 Vad är vanligast att söka hjälp för? (Hjälpbehov?) 

 Hur bedömer du ansökan? (Förväntningar? Utfall? Kriterier? Livssituation? 

Boendesituation? Civilstånd?) 

 Hur ofta och länge träffar du den som ansöker om insats? (Tillgänglighet?) 

Tre frågeområden utifrån frågeställningarna 

1: Vad är äldres delaktighet för dig? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är viktigast för 

dig?) 

 Hur ser en handläggningsprocess ut? (Information under processen? 

Handläggningstid? Tid innan insatsen? Hur upplever du att den äldre uppfattar sin 

delaktighet?) 

 Hur upplever du samtalen mellan dig och den äldre? (Den äldre, lyssnad på? Hur?) 

 Hur kommunicerar du med den äldre under processen? (Informera? Hembesök? 

Närstående? Utförare? Genomförande? Uppföljning?) 

2: Vilka möjligheter och hinder för delaktighet finns? (Hur menar du då? Kan du utveckla? 

Vad är viktigast för dig?) 

 Hur gör du för att skapa en bild av den äldres livssituation och behov? (Helhetssyn? 

EBP?) 

 Hur gör du för att främja delaktighet? (Beslut om insatser? Handläggningsprocessen? 

Samtalet? Utförare? Innehållet? Handlingsutrymmet?) 

 Hur upplever du att resurser och insatser matchar den äldres behov och önskemål? 

(Hur gör? Insatsers frekvens? Vilka resurser och insatser finns?) 

3: Om du har möjlighet att förbättra, hur? (Hur menar du då? Kan du utveckla? Vad är 

viktigast för dig?) 
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 Hur skulle du vilja att det var? (Handläggningstid? Handlingsutrymmet? Resurser? 

Stöd från arbetsgivaren? Information före och under processen? Val av insats? Val av 

utförare? Samtalet? Tillgänglighet?) 

Avslutning 

 Är det något vi har glömt fråga? (Vill du tillägga något?) 
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BILAGA D: MISSIVBREV 

Vill ni bidra till en ökad kunskap om äldres delaktighet i 

handläggningsprocessen inom socialtjänstens omsorg om äldre? 

Hej!    

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Mälardalens högskola, som ska skriva ett 

examensarbete i socialt arbete. Syftet med studien är att uppnå en djupare förståelse kring 

äldres delaktighet, samt dess innebörd och betydelse för individer i handläggningsprocessen. 

Vi vill undersöka hur äldre upplever sin roll under handläggningsarbetet, men är även 

intresserade av socialarbetares och anhörigas/närståendes bild av detsamma.  

Vi vänder oss till äldre individer, biståndshandläggare och anhöriga/närstående som har 

kunskap och erfarenhet kring ovanstående. Om du har det och vill bidra med ditt kunnande, 

skulle det vara värdefullt för oss om du kan vara med på en intervju. Intervjun beräknas ta 

cirka 45- 60 minuter och kommer att ske på överenskommen plats.  

Studien genomförs i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Du har 

därmed rätt till information om studiens syfte. Medverkan sker på dina villkor, vilket innebär 

att du när som helst kan avbryta ditt deltagande. Personuppgifterna kommer behandlas 

konfidentiellt och intervjumaterialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 

Har du frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare.  

Med hopp om din medverkan! 

Charlotte Frenker och Michelle Öhman 

 

Kontaktuppgifter: 

Charlotte: 

Telefonnummer: 0736343539  

Mail: cfr12001@student.mdh.se 

 

Michelle: 

Telefonnummer: 0768568573 

Mail: mwg05003@student.mdh.se 

 

Handledare  

Osman Aytar  

Mail: osman.aytar@mdh.se 
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