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U T R E D N I N G A R N A S 
R E T O R I K 

En jämförande innehålls- och argumentationsanalys av biståndsutredningar. 
 

Av Roberto Gonzalez 
 

 
ABSTRACT 
 
Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i retoriken i bifallsärenden respektive 
avslagsärenden och om besluten var logiska utifrån argumentationen. Vid genomförandet av 
studien användes kvantitativ och kvalitativ textanalys av tolv biståndsutredningar gällande särskilt 
boende enligt Socialtjänstlagen. 
     En av Stockholms stadsdelar hade arbetat med kvalitetssäkring av verksamheten. 
Biståndsenheten hade granskat tolv biståndsutredningar. Hälften av ansökningarna avslogs och 
hälften ledde till beslut om bifall. Biståndsenheten visste inte med säkerhet varför utfallet blev 
som det blev och det fanns därmed betänkligheter om godtycke i beslutsfattandet.  
     Studiens innehållsanalys visade att klienternas egna resurser, sociala skäl, anhöriga och 
juridiska skäl (riktlinjer) angavs som skäl för avslag. Medicinska skäl och medicinsk expertis 
förekom i bifallen. Det fanns ett samband mellan vilka skäl som var avgörande för beslutet och 
var i utredningen dessa skäl förekom. 
     Studiens argumentationsanalys visade att avslagsärendena inte styrkte tesen att klienten inte 
hade behov av den ansökta insatsen. Detta gällde alla utom ett ärende. Argumentationen i alla 
bifallsärendena styrkte däremot tesen att klienten hade behov av insatsen. 
Argumentationsanalysen visade även att avslagen var mer argumenterande medan bifallsärendena 
var i det närmaste propagerande. Argumentationen var emellanåt inkonsekvent. 
 
 
 
Nyckelord: 
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INLEDNING 
 

Problemformulering 

I vissa situationer eller perioder av sitt liv kan människor behöva stödjande samhällsinsatser. 
Detta samhällsstöd kan ske i form av insatser enligt Socialtjänstlagen. Vid inkommen ansökan om 
bistånd har kommunen skyldighet att utreda kommunmedborgarens situation och behov. Till 
grund för att avgöra och bedöma behovet och vilken typ av insats som är lämplig för att 
tillgodose detta behov ligger en utredning. 
     En av stadsdelarna i Stockholms kommun arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av sin 
verksamhet. Som ett led i detta arbete har de valt att närmare granska tolv biståndsärenden från 
början av 2005, närmare bestämt från januari till och med maj det året. Det som är gemensamt 
för dessa tolv ärenden är att de alla gäller ansökan om bistånd för samma typ av insats, särskilt 
boende med heldygnsomsorg/ålderdomshem. De tolv ärendena består av en mycket homogen 
klientgrupp som söker bistånd enligt Socialtjänstlagen för särskilt boende. Hälften av dessa 
ärenden ledde efter genomförda utredningar till beslut om avslag och hälften ledde till beslut om 
bifall. 
     Efter att besluten fattats anser sig inte biståndsenheten på stadsdelen med säkerhet veta varför 
utfallet blev som det blev. Det finns därmed vissa betänkligheter om att godtycke kan ha 
förelegat i utredningen och beslutsfattandet av dessa tolv ärenden. Biståndsenheten har därför 
ansett att det finns ett behov att närmare granska dessa ärenden.               
     Handläggningen av ett biståndsärende sker muntligen men självfallet också skriftligen. Den 
mycket centrala del av biståndsbedömningsprocessen, den skriftliga utredningen, är intressant att 
extra noga granska. Människors livssituation och livskvalitet är direkt beroende av hur 
utredningen är utformad. Det finns därmed goda skäl att närmare undersöka just dessa tolv 
ärenden extra ingående. 
 

Förförståelse 

Som student på Socialhögskolan har jag genomfört en praktikperiod vid en biståndsenhet. Min 
upplevelse efter att ha tillbringat tio veckor på enheten är att biståndsbedömarens arbetssituation 
är komplex. Många faktorer kan på ett eller annat sätt påverka yrkesutövandet. Förutom att 
bedöma den enskildes behov måste biståndsbedömaren dessutom hantera en mängd andra 
situationer som till exempel samtal med anhöriga och andra personer i den enskildes närhet. 
Biståndsbedömaren måste ta hänsyn till lagar och tolkningen av lagar. Det finns inte obegränsade 
samhällsresurser och dessa måste fördelas på ett rättvist sätt. Dessutom är andra samhällsaktörer 
involverade i situationen vilket kan påverka arbetssituationen. Alla dessa faktorer påverkar således 
biståndshandläggaren och det resulterar i en komplicerad situation med många hänsynstaganden 
och överväganden. Allt detta anser jag i slutet kan resultera i en osäkerhet i yrkesutövandet och 
beslutsfattandet. Det kan finnas risk för godtycke i beslutsfattandet i ärenden som gäller 
ansökningar om insatser för äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen. 
 

Syftet med studien 

Jag ska närmare granska de tolv biståndsutredningarna som beskrivits i inledningen med syftet att 
ta reda på vad som kan ha bidragit till avslag respektive bifall. Jag vill analysera om något i 
innehållet är den avgörande skillnaden mellan avslagen och bifallen. Jag vill också analysera om 
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det finns skillnader i argumentationen mellan avslags- och bifallsärenden. Det övergripande syftet 
är att undersöka om det går att finna tecken på godtycke i beslutsfattandet. 

Frågeställningar 

Finns det skillnader i den skriftliga retoriska framställningen av ett avslag respektive ett bifall? 
 
Är besluten logiska utifrån den argumentation som har gjorts och i sådana fall hur? 
 

Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en redogörelse för centrala begrepp. 
 

Behov 

Bergmark (1998, s. 80) menar att behov är allt annat än ett enkelt och entydigt begrepp, men trots 
detta är begreppet centralt för socialt arbete. Socialtjänsten måste ta ställning till vilket behov 
klienten har och vilket behov socialtjänsten måste beakta. Grunden för beslut vilar enligt 
Bergmark (a. a., s. 81-83)  på Bradshaws (1972) definitioner. Normativa bestämningar innefattar 
teoretiskt grundade föreställningar om behov. Upplevda behov likställs med önskemål. Uttryckta 
behov liknar upplevda behov men förutsätter ett aktivt handlande av den enskilde. Slutligen tas 
komparativa behov upp som innebär att de hjälpsökandes behov jämförs med människor som 
inte söker hjälp. 
 

Biståndsbedömning 

Biståndsbedömningen är komplicerad med många moment och många faktorer som kan påverka 
processen från ansökan till beslut. I utredningsstadiet ska yrkeskunnandet kring sociala faktorer 
gällande målgruppen och målgruppens behov relateras till samhällets lagar, normer och 
intentioner. Utgångspunkten för utredningen är den äldres ansökan och behovsbedömningen 
avgör om det finns en rätt till den sökta insatsen eller inte. Behovsbedömningsprocessen består 
av två steg. Det första steget går ut på att kartlägga den äldres behov. Det andra steget utgörs dels 
av prövningen och dels av myndighetens ställningstagande (Lindelöf & Rönnbäck, 2004, s. 28). 
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BAKGRUND 
 

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (2001:453) är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att 
utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov (Socialstyrelsen, 
2006, s. 21). Nedan följer de lagrum i Socialtjänstlagen som är de mest centrala och relevanta för 
biståndshandläggaren i biståndsbedömningsprocessen. 
 

Socialtjänstens mål 

Enligt första paragrafen i första kapitlet i Socialtjänstlagen, 1 kap. 1 § SoL, ska socialtjänsten på 
demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet. 
Socialtjänsten ska också främja jämlikhet i levnadsvillkor och att människor ges möjlighet till ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall dessutom, under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin egen och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Dessutom ska verksamheten bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. 
 

Kommunens ansvar 

Enligt första paragrafen i andra kapitlet i Socialtjänstlagen, 2 kap. 1 § SoL, ska varje kommun 
svara för socialtjänsten inom sitt område. Dessutom har kommunen enligt den andra paragrafen i 
samma kapitel, 2 kap. 2 § SoL, det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som 
vilar på andra huvudmän. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande med flera finns särskilda bestämmelser i den lagen. I tredje paragrafen i samma 
kapitel, 2 kap. 3 § SoL, och i den andra paragrafen i kapitel sexton, 16 kap. 2 § SoL, finns det 
dessutom föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i. 
 

Rätten till bistånd 

I den första paragrafen i det fjärde kapitlet i Socialtjänstlagen, 4 kap. 1 § SoL, beskrivs biståndets 
utformning närmare. Den samhällsmedborgare som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, 
vad som nu kallas försörjningsstöd, och för sin livsföring i övrigt. Tanken är att den enskilde 
genom biståndet skall kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 
stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det finns också enligt 
Socialtjänstlagen utrymme för en vidare tolkning av den enskildes behov. I den andra paragrafen i 
samma kapitel, 4 kap. 2 § SoL, kan socialnämnden ge bistånd utöver vad som beskrivs i den 
första paragrafen om det finns skäl för det. 
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Stockholms stads riktlinjer 

Riktlinjer är politiskt antagna regler som anger ramarna för biståndsbedömningen. Orsakerna 
bakom riktlinjerna är att antingen underlätta likartade bedömningar och därmed få rättvisa beslut 
eller så är syftet att hushålla med resurserna (Dunér & Nordström, 2003a, s. 30). Det är viktigt att 
lägga till att de kommunala riktlinjerna är underordnade i förhållande till Socialtjänstlagen (Rosén 
& Svensson, 2004, s. 40). Nedan följer ett utdrag ur de mest relevanta delarna av Stockholms 
stads riktlinjer gällande den aktuella insatsen, särskilt boende med 
heldygnsomsorg/ålderdomshem. 

Insatser som prövas enligt 4 kap. 1 § SoL 

Utgångspunkten i lagtexten är att alla människor ska ha rätt till insats efter behov. Begreppet ”för 
sin livsföring i övrigt” är inte preciserat utan sammanfattar en lång rad av olika behov av stöd, 
hjälp och service, vård och omsorg. Behoven kan tillgodoses med olika insatser som kan variera 
utifrån individuella förhållanden och tillgängliga resurser för att uppnå skälig levnadsnivå. 4 kap. 1 
§ SoL avser bland annat bistånd i form av hjälp i hemmet och särskilt boende där till exempel 
följande insatser ska prövas: hjälp i hemmet (hemtjänst), ledsagarservice som har direkt 
anknytning till hjälp i hemmet och annan ledsagarservice, särskilt boende för service och 
omvårdnad för äldre inklusive korttidsboende, bostad med särskild service för funktionshindrade, 
trygghetslarm, hemvårdsbidrag, avlastning, växelvård, med mera. Lagen ger också möjlighet att 
fatta beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 §. Detta förutsätter dock att det av stadens riktlinjer 
framgår att sådant beslut kan fattas (Riktlinjer, 2002, s. 5). 

Beslut om boende i särskild boendeform  

Äldre vars behov av vård endast kan tryggas i ett särskilt boende med dygnetruntomsorg 
(sjukhem, ålderdomshem eller gruppboende) ska få flytta till sådant boende. Boende i servicehus 
kan också vara ett alternativ (Riktlinjer, 2002, s. 9). Principen om kvarboende gäller även för 
särskilda boendeformer. I vissa fall kan det dock, för att den enskildes vårdbehov ska tillgodoses, 
bli aktuellt med en flyttning till annan vårdform. Det gäller framförallt från gruppboende till 
sjukhem. Eventuellt beslut om flyttning ska dock alltid föregås av vårdplanering tillsammans med 
den enskilde och dennes anhörig/företrädare. För samtliga särskilda boendeformer gäller att 
boendet och omvårdnaden ska vara så utformade att den enskildes kapacitet och resurser 
tillvaratas och att dennes sociala och kulturella nätverk bevaras och utvidgas. Den enskilde ska få 
hjälp att träna för att bibehålla sina funktioner (a. a., s. 9). I samband med beslut om särskild 
boendeform ska den enskildes önskemål om ett visst särskilt boende, en viss adress, tillmötesgås 
om och när det är möjligt. Om det inte är möjligt att inom rimlig tid bereda plats på önskad 
adress ska särskild boendeform beviljas, men avslag ges på det önskade boendet. Rimlig tid är en 
månad för sjukhem och tre månader för övriga boendeformer. Biståndshandläggaren ska efter 
sådant beslut om avslag, vid behov, bevaka det enskilda ärendet under de närmaste sex 
månaderna för att se om en nyprövning av ansökan kan bli aktuell. Den enskilde har rätt att tacka 
nej till erbjuden adress om särskilda skäl finnes. Den enskilde ska då få ett nytt erbjudande (a. a., 
s. 9). 

Särskilt boende med heldygnsomsorg/ålderdomshem  

Beslut om ålderdomshemsboende gäller framför allt för dem som inte längre klarar sina måltider, 
sin personliga hygien eller andra dagliga göromål och som därmed har behov av heldygnsomsorg 
(Riktlinjer, 2002, s. 9). 
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Rutiner för handläggning enligt SoL 

En utredning enligt Socialtjänstlagen ska inledas direkt när någon genom ansökan, anmälan eller 
på något annat sätt lämnat uppgifter till nämnden. Innan utredningen inleds måste det dock 
bedömas huruvida de förhållanden som legat till grund för utredningen kan leda till någon åtgärd. 
Om det redan från början står klart att någon åtgärd inte kommer att vidtas, exempelvis om 
klienten avstår från att ansöka om bistånd, skall det inte heller göras någon utredning. En redan 
påbörjad utredning ska avslutas genom ett beslut när det blir klarlagt att någon åtgärd inte är 
aktuell i det enskilda fallet. Allt som kommer fram vid utredningen och som har betydelse för 
ärendets avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt (Riktlinjer, 2002, s. 6). 
     Utredningen ska alltid göras med klientens samtycke och nämnden bör i första hand 
kommunicera med klienten själv. Utredningen ska starta senast inom en vecka, 
biståndsbedömaren ska agera skyndsamt och vid akuta situationer omedelbart. Ansökan om 
bistånd ska alltid leda till en dokumenterad utredning även om det redan från början står klart att 
behovet ej anses finnas. Biståndsbedömaren skall göra det klart för sig vid en inledande kontakt 
om det handlar om ansökan eller bara rådgivande samtal.  Det får inte föreligga några 
tveksamheter. Ett ärende avgörs alltid med ett beslut, detta ska ske även om insatsen ska 
verkställas senare och den enskilde meddelas alltid skriftligen. Utredningen och 
behovsbedömningen ska alltid göras i samråd med klienten och ska bygga på en helhetssyn av 
klientens situation. Sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov ska beaktas. 
Klientens önskemål ska beaktas och anhöriga ska få ge sina synpunkter om klienten godkänner 
detta (Riktlinjer, 2002, s. 6). 
     Beslutet ska vara tydligt och begripligt för klienten. I beslutet ska det framgå vad ansökan 
gäller, vilka insatser som beviljats, målet med dessa och för hur lång tid beslutet gäller. Vid avslag 
skall motivering till avslaget klart framgå. Den enskilde ska alltid ha tillgång till utredningen och 
om det rör sig om ett avslag ska klienten alltid meddelas innan beslutet fattas. Avslagsbeslut ska 
alltid kompletteras med information om hur klienten kan överklaga beslutet. Insatser som 
hemtjänst tidsbestäms för högst ett år och omprövas därefter, insatser som särskild boendeform 
tidsbegränsas ej (Riktlinjer, 2002, s. 7). Biståndsbeslutet ska innehålla en individuell plan och 
slutligen ska stadsdelsnämnderna verka för och sträva efter att likställighetsprincipen efterlevs i all 
handläggning av ansökningar om bistånd (a. a., s. 7). 

Tidigare forskning 

Prioriteringarna 

Enligt Dunér och Nordström utsätts biståndsbedömarna för tre olika slags dilemman. Det första 
dilemmat handlar om biståndshandläggarens relation med den äldre. Biståndsbedömaren måste 
göra en avvägning mellan sitt ansvar för den äldre och den äldres självbestämmande. 
Biståndsbedömaren riskerar att antingen göra en underlåtelsesynd eller ett övergrepp. Det andra 
dilemmat handlar om situationen som kan uppstå då det råder skillnader i uppfattning om den 
äldres behov mellan den äldre själv och den äldres anhöriga. Det råder intressemotsättningar och 
dessa måste biståndsbedömaren hantera. Det sista dilemmat handlar om den problematik som 
kan uppstå då det råder diskrepans mellan vad den äldre har för önskemål och behov och vilken 
hjälp som organisationen bakom biståndsbedömaren kan bistå med. Biståndsbedömaren måste 
hantera en situation som kan uppstå då det råder resursbrist (2003b, s. 20). 
     Biståndshandläggarnas arbetssituation liknas vid en korstryckssituation (Dunér & Nordström, 
2003b, s. 38) där de utsätts för krav från ett antal olika involverade aktörer. De måste ta hänsyn 
till kraven från den egna organisationen, andra aktörer till exempel sjukvården och de måste även 
skapa ett fungerande möte mellan det offentliga och den äldres privata sfär. Biståndshandläggarna 
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måste slutligen göra många överväganden när information från många olika källor skall ligga till 
grund för det slutgiltiga beslutet (a. a., s. 40). 
     Enligt Andersson (2004, s. 287) anser biståndshandläggarna att det mest kritiska i deras arbete 
är att ge avslag på särskilt boende. Andersson menar att biståndsbedömarna ger ett ambivalent 
intryck. De pendlar mellan att vara vaga ena stunden för att i nästa ögonblick påtala att de ser de 
äldres behov av social gemenskap med andra. De talar dessutom ofta om vikten av att följa 
riktlinjerna (a. a., s. 287). Andersson avslutar med att konstatera att sociala faktorer inte 
prioriteras och att det saknas ett socialt perspektiv i biståndsbedömningarna (a. a., s. 288). 
     Att det sociala perspektivet undantrycks till förmån för det medicinska perspektivet verkar 
inte bara vara ett svenskt problem. Challis, Hughes, Pedersen och Weiner (2003, s. 498) beskriver 
även i sin studie att hälso- och sociala frågor separeras i England och att detta ses som ett 
problem. 
     Även i den norska studien gjord av Christensen (2001) framkommer det att sociala behov 
bortprioriteras till förmån för medicinska behov och att om klienten i princip kan lyfta på 
telefonluren så resulterar det i avslag på ansökningar (Andersson, 2004, s. 289). Christensen 
menar att en del av förklaringen till att klienternas sociala behov inte uppmärksammas i högre 
grad beror på att många av de som sitter i beslutande positioner har en medicinsk skolning (a. a., 
s. 279). 
     Att sociala behov bör lyftas upp framkommer av den nationella handlingsplanen men trots 
detta anser Rosén och Svensson att det medicinska prioriteras och att det sociala innehållet i 
kommunal vård och omsorg har tunnats ut (2004, s. 28). 
     Socialstyrelsen (2001) uppger att det i slutet av år 2000 fanns ca 2000 personer som 
kommunerna ansåg var i behov av plats på särskilt boende men att de ändå fått avslag (Rosén & 
Svensson, 2004, s. 43). Författarna menar också att lagstiftaren och politiker framtvingar mer  
generösa beslut än vad verksamheterna klarar av att leva upp till. Detta leder till att 
biståndshandläggarna men även vårdpersonalen måste ”fördela ett underskott” (a. a., s. 38). 

Rättssäkerheten 

Dunér och Nordström (2003b, s. 29) menar att ett samhälle som präglas av god rättssäkerhet 
resulterar i att medborgarna skyddas från en godtycklig myndighetsutövning. Rättssäkerheten 
brukar delas in i två typer, dels den formella med krav vad gäller förvaltningsprocessen och dels 
den materiella som ställer krav vad gäller själva beslutets sociala och etiska dimension. Lundquist 
(1998) samt Lindelöf och Rönnbäck (2000) menar att fokuseringen på rättssäkerheten vad gäller 
kommunal verksamhet legat på framförallt den formella delen (Dunér & Nordström, 2003b, s. 
29). 
     Grunderna för de prioriteringar som sker är inte bara den äldres behov utan politiskt antagna 
normer och ekonomiska resurser. Det kan vara svårt att veta vad som ligger bakom de 
prioriteringar som sker då besluten är komplexa. Med en allt större andel äldre i samhället finns 
det risk för skillnader beroende på var man bor och därmed risker för ett växande godtycke i 
beslutsfattandet (Rosén & Svensson, 2004, s. 49). 
     Även Agevall (2000) anser att den materiella rättssäkerheten har brister. Författaren har 
undersökt hur personalens möjligheter till ett etiskt godtagbart arbetssätt påverkas av 
organisationens förutsättningar. Författaren anger att skälet till att det brister i etiken är den 
senaste tidens specialisering av arbetsuppgifter. Personalens ansvarstagande minskar helt enkelt 
(Norman & Schön, 2005, s. 10). Den specialisering och uppdelning av arbetsuppgifter författaren 
nämner är införandet av en ny organisationstyp med beställar- och utförarenheter. Dessa 
forskningsresultat kan tyckas uppseendeväckande med tanke på att en av de, åtminstone 
officiella, anledningarna till att introducera denna organisationstyp var att det ansågs mycket 
viktigt att garantera rättssäkerheten (Blomgren, 2004, s. 96). 
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     Dunér och Nordström (2003a, s. 52) menar att biståndsbedömningen är en subtil process och 
det finns möjligheter för biståndsbedömaren att förmå den äldre att anpassa sina behov efter de 
resurser som finns. Författarna menar att detta är en så kallad jämkningsprocess och att de tack 
vare denna jämkning i praktiken gör många informella avslag. De få formella avslagen som görs 
beror på ekonomiska resurser och avslagen rör främst ansökningar om särskilt boende. 
     Biståndsbedömarna har regelbundna möten för att på så sätt försäkra sig om att de håller en 
gemensam linje och att de bedömer på ett likartat sätt. Biståndsbedömarna menar att detta ska 
öka rättssäkerheten för den enskilde (Andersson, 2004, s. 285). 

Dokumentationen 

Forskning visar att akterna håller varierande kvalitet. Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 162) anser 
att klienters begäran inte dokumenteras som ansökan. Om begäran dokumenteras så formuleras 
den om så att den passar det kommunala utbudet och riktlinjerna. Författarna anser vidare att 
flera aktörer är involverade i handläggningsprocessen, både vid anmälan och vid själva 
utredningsarbetet men att detta inte framkommer av utredningarna. De konstaterar vidare att 
utredningarna är kortfattade och följer ett visst standardmönster. Uppgifter om medicinska 
diagnoser är dominerande, till viss del förekommer även uppgifter om hemförhållanden samt 
uppgifter om bostadssituationen. Vad som däremot ofta saknas är uppgifter om klientens 
intressen, vanor och livssituationen i övrig. Dokumentationen brister kraftigt vad gäller 
prövningen om rätten till biståndet och bedömningen av vad som i det aktuella fallet är skälig 
orsak (a. a., s. 163). Författarna kommer också fram till att det inte tydligt framkommer om 
biståndshandläggaren har fått samtycke till kontakt med andra myndigheter (a. a., s. 163). 
Författarna konstaterar att beslutsformuleringarna inte alltid ger klar information om vad som 
beviljats eller hur ofta hjälpen ska ges. Det är dessutom synnerligen ovanligt med formella avslag, 
även om ett beslut inte överensstämmer med klientens begärda hjälpinsats (a. a., s. 163). 
     Socialstyrelsen (2000a) och Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm (2005) har båda kommit 
fram till att avslagsbeslut är ovanliga men att kvaliteten på dessa är mycket ojämn. En del 
avslagsbeslut är tydliga men en del är så otydligt skrivna att det inte redogörs för vad som har 
avslagits (Norman & Schön, 2005, s. 41). När det gäller gynnande beslut så finns det stora 
skillnader. Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm (2005) anser att de är väldokumenterade och 
tydliga medan Socialstyrelsen (2000a) anser att utredningarna inte har preciserade beslut (a. a. s, 
41). Halonens (2003) forskning visar även den på betydande brister. Av 427 granskade akter var 
20 procent av ansökningarna bristfälligt formulerade och dessutom inte i linje med vad 
biståndshandläggaren till slut bedömde (a. a., s. 40). 
     Avslutningsvis vad gäller äldreomsorgen i de nordiska länderna konstaterar Szebehely (2005, s. 
386) att det offentliga åtagandet för de äldres livsvillkor minskat. I Sverige har de anhörigas 
ansvarstagande också ökat. Författaren tolkar det som att det har skett avsteg från den nordiska 
äldreomsorgsmodellen. Även Socialstyrelsen (2000b) menar att det skett en ökning av de 
anhörigas ansvarstagande för de äldre. Forskningen visar att andelen äldre som fått kommunal 
hjälp har minskat mellan åren 1994 och 2000 medan anhörighjälpen har ökat (Rosén & Svensson, 
2004, s. 44). Enligt författarna kommer även kraven på eget ansvarstagande att öka inom 
äldreomsorgen i framtiden (a. a., s. 56).  
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TEORI OCH METOD 
 

Typ av undersökning 

Studien är en textanalys med explorativt syfte. 

Analysmetoder 

I studien har två textanalysmetoder använts. Bägge fokuserar på språket som medel och verktyg. 
Den första, innehållsanalysen, är en kvantitativ metod för att kunna analysera det som explicit 
framkommer i texten. Den lämpar sig framför allt för jämförelser av texter, för att göra 
kategoriseringar samt för att se mönster i texter. Den andra, argumentationsanalysen, är en 
kvalitativ metod, med vilken det också går att beskriva och analysera det som explicit 
framkommer i texten. Med hjälp av argumentationsanalysen kan påståendens rimlighet avgöras 
utifrån argumentens hållbarhet och relevans. Metoderna beskrivs mer utförligt i de kommande 
avsnitten innehållsanalysen respektive argumentationsanalysen. 

Urval 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004, s. 244) kan urvalet av materialet som 
skall ligga till grund för textanalysen göras på två olika sätt. Antingen väljer forskaren ett snävt 
urval eller så väljer forskaren ett brett urval. Jag har valt ett snävt urval, materialet utgörs av tolv 
utredningar vilket får anses som relativt litet. Jag anser dock att materialet som analyserats är 
relevant då jag velat granska just kommunala biståndsutredningar för insatser enligt 
Socialtjänstlagen gällande särskilt boende. Det finns praktiska begränsningar när en detaljerad 
läsning skall göras och inom ramen för denna studie ansåg jag att tolv utredningar med 
tillhörande beslutsdokument utgjorde en hanterbar materialmängd. 
     Risken med detta snäva material är självfallet att potentiellt relevant material riskeras att väljas 
bort och att jag därmed kan gå miste om intressanta fynd. Mina slutsatser kan därmed inte anses 
utgöra en säker grund för generaliseringar. Esaiasson m.fl. (2004, s. 187) menar dock att tilltron 
till resultaten kan stärkas om undersökningen upprepas av flera av varandra oberoende 
undersökningar och att de resulterar i samma resultat. Det gäller dock även i detta fallet att inte 
ha alltför stora anspråk vad gäller generaliserbara resultat. 

Forskningsetiska aspekter 

Av etiska skäl har självklart alla uppgifter rörande klienternas identitet och övriga uppgifter som 
skulle kunna röja klienternas identitet avidentifierats. Jag kunde inte heller tänka mig att det skulle 
finnas några som helst skäl till att redogöra för vilken den aktuella stadsdelsnämnden är då detta 
ytterligare skulle kunna öka risken för igenkänning av klienterna. Inte heller de aktuella 
biståndshandläggarnas identiteter har känts nödvändigt att redogöra för och därför är även dessa 
uppgifter avidentifierade. Vad jag slutligen gjorde efter att ha avidentifierat ärendena var att döpa 
om alla avslagsärenden till personnamn som börjar på A och bifallen döptes om till namn som 
börjar på B. 
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Tolkning 

Att vara medveten om hur man tolkar en text och tolkningens betydelse i sig är ett måste då en 
textanalys skall göras, antingen för att studera något samhällsfenomen eller något annat som 
ligger i forskarens intresse (Bergström, 2005, s. 15). Tolkning kan sägas innebära att texten 
avvinns mening eller betydelse (a. a., s. 23).  Språket kan sägas ha två funktioner, dels vill 
författaren av texten uttrycka sina tankar eller sin bild av den omgivande, upplevda verkligheten 
och när detta framställs i texten ges texten en innebördsaspekt. Språket har dock ytterligare en 
dimension, vi använder språket som en del av vårt beteende när vi etablerar eller upprätthåller 
våra sociala relationer. Texten kan alltså sägas ha en interpersonell aspekt. De båda aspekterna 
vävs i praktiken ihop i texter men olika textanalysmetoder fokuserar i olika grad på aspekterna 
och lämpar sig därmed mer eller mindre beroende på vad i texten som skall analyseras (a. a., s. 16-
18). 
     Det finns olika tolkningstyper men den mest relevanta för denna studie är den 
uttolkarorienterade typen, vilket innebär att vi alltid närmar oss en text med en viss förförståelse 
eller fördomar och att vi aldrig kan bortse från oss själva i tolkningsprocessen (Bergström, 2005, 
s. 25). Samma text kan med andra ord förstås på olika sätt av olika läsare. 
 

Innehållsanalysen 

Bakgrund 

Innehållsanalysen är en kvantitativ textanalysmetod. Den lämpar sig för jämförelser av texter 
genom att räkna förekomsten av vissa ord i de aktuella texterna. Texterna kan vara från olika 
områden, till exempel media och myndigheter. I detta fallet skulle det kunna analyseras om det 
föreligger skillnader i hur media beskriver ett fenomen och hur myndigheter beskriver samma 
fenomen. Innehållsanalysen kan även användas för att göra jämförelser av texter från samma 
avsändare men istället kan jämförelsen göras över tid. Hur beskrev media äldres situation för tio 
år sedan och hur beskrivs situationen idag? Innehållsanalysen kan vara inriktad på både 
innebördsaspekten samt den interpersonella aspekten (Bergström, 2005, s. 18). Större material 
analyseras med fördel med hjälp av datorer, men innehållsanalyser kan även göras manuellt på 
små material som det du nu håller i handen. 

Tillvägagångssättet 

Innehållsanalysen inleddes med en översiktsläsning av materialet. Då avsikten var att göra en 
jämförelse mellan avslagen och bifallen delades materialet in i två delar, en del bestod av ärendena 
som resulterade i avslag och den andra delen bestod av ärendena som ledde till bifall. Därefter 
följde noggrannare djupläsningar av ett antal ärenden. Efter djupläsningarna framträdde så 
småningom likheter i alla avslagen respektive bifallen. Ord återkom och efterhand så kunde olika 
slags diskurser skönjas i texten. Det första steget blev då att räkna återkommande ord samt ord 
som kunde tänkas höra samman med dessa. Vartefter de upptäcktes i texten markerades de med 
en specifik kod, närmare bestämt med överstrykningspennor av olika färger. Då orden kodas med 
en siffra (ofta i större datorbaserade analyser) eller som i detta fall med en specifik färg kallas de 
inom innehållsanalysen för kodenheter. Då det klarnade kring vilka kodenheter som återkom 
upprättades ett analysverktyg som kallas kodschema där alla olika kategorier med tillhörande 
kodenheter redogörs. Detta kodschema användes sedan när resten av materialet skulle kodas.   
     Vad som markant framträdde i bifallsärendena var framförallt en diskurs kring klientens 
medicinska status. Hänvisningar till andra yrkeskategorier, nästan uteslutande yrken med 
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medicinsk skolning, var också vanligt förekommande. Fynden kategoriserades under medicinska 
skäl med de tillhörande kodenheterna ”fraktur”, ”ramlat”, ”balans”, ”yrsel” och 
”hjärta/andning”. Den andra kategorin döptes till medicinsk expertis med de tillhörande 
kodenheterna ”läkare”, ”sjuksköterska”, ”arbetsterapeut” och ”sjukgymnast”. 
     I avslagsärendena framträdde framförallt en diskurs kring klientens psykologiska status, 
klientens förmåga och önskan till ett självständigt liv samt önskemål om förbättringar av sin 
sociala situation. Diskussioner kring anhöriga framkommer även i dessa ärenden. Därmed 
skapades kategorierna psykologiska skäl med de tillhörande kodenheterna ”oro”, ”trygghet” och 
”osäkerhet”. Egna resurser med de tillhörande kodenheterna ”kan själv”, ”på egen hand” och ”vill 
ej ha hjälp”. Sociala skäl med de tillhörande kodenheterna ”isolerad”, ”umgås med andra”, ”äta 
med andra” och ”social samvaro”. Anhöriga med de tillhörande kodenheterna ”son”, ”dotter”, 
”barnen” och ”partner”. 
     I både bifallsärendena och avslagsärendena framkom en juridisk diskurs. Denna delades in i 
två delar, dels juridiska skäl (riktlinjer) med de tillhörande orden ”riktlinjer” och ”kriterier” samt 
juridiska skäl (SoL) med de tillhörande orden ”SoL”, ”kan tillgodoses” och ”skälig levnadsnivå”. 
     Alternativ står för kodenheter som exempelvis: ”de”, ”dom”, ”hon” och ”han”. Anledningen 
till att jag använt dessa kodenheter är att det vid en manuell textanalys går att förhålla sig till 
texten på ett helt annat sätt än vid datorbaserad innehållsanalys. Om det till exempel i en mening 
står att ”arbetsterapeuten anser att klienten ska...” och det i nästa mening står, ”dessutom tycker 
hon att klienten bör...” så noteras både kodenheten ”arbetsterapeuten” och kodenheten ”hon” då 
båda kodenheterna i sammanhanget är relevanta att notera. De alternativa kodenheterna har alltså 
givits samma relevans som övriga kodenheter i respektive diskurs. De alternativa kodenheterna 
har därmed också tilldelats noteringar i frekvenstabellen på samma sätt som övriga kodenheter i 
respektive kategori. 

Sammanställningen 

När kodenheterna markerats har de sedan räknats samman och de presenteras senare i 
resultatdelen i frekvenstabeller . Den första frekvenstabellen redogör för antalet gånger som en 
eller en kombination av kodenheter förekommer i varje ärende, antalet gånger som en eller en 
kombination av kodenheter förekommer i alla avslag respektive bifall och antalet ärenden som en 
eller en kombination av kodenheter förekommer i. För att uppnå överskådlighet har 
kodenheterna slagits samman i varje kategori och en totalsumma redogörs i frekvenstabellen 
under varje kolumn. Frekvenstabellen kompletteras med en likadan tabell men där uppgifterna 
presenteras med procenttal istället för antal. Detta för att lättare kunna jämföra avslagen med 
bifallen då de har olika antal kodenheter. För mer information; se avsnittet frekvenstabeller och 
bilagor. 

Kompletterande innehållsanalys 

Ytterligare en innehållsanalys har gjorts. Anledningen till att den kompletterande 
innehållsanalysen har gjorts är för att kunna analysera var i texten kodenheterna finns. Tanken 
bakom detta är att jag anser att kodenheter som är placerade under rubriken behovsbedömning och i 
beslutsdokumentet  väger tyngre än om de vore placerade i den inledande delen av utredningen. 
Utredningens rubriker är ansökan, social situation, hälsotillstånd, aktuell situation och bedömning. Beslutet 
har inga underrubriker utan bifogas som ett enhetligt separat dokument till utredningen. 
Rubriken bakgrund förekommer i två ärenden men inkluderas i frekvenstabellerna tillsammans 
med rubriken aktuell situation. Anledningen till detta är att jag anser att innehållet i just dessa två 
rubriker motsvarar innehållet i övriga ärendens aktuell situation. Den andra frekvenstabellen 
redogör alltså för var i texten, under vilken rubrik i utredningen, kodenheterna är lokaliserade. 
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Även denna frekvenstabell kompletteras med en tabell där uppgifterna presenteras med 
procenttal istället för antal. För mer information; se avsnittet frekvenstabeller och bilagor. 

Argumentationsanalysen 

Bakgrund 

Texter vädjar i allmänhet till antingen logos, ethos eller pathos eller en kombination av dessa. 
Logos är den del av försöket att övertyga som appellerar till mottagarens intellekt och rationella 
förmåga att dra slutsatser. Ethos appellerar till mottagaren i kraft av den trovärdighet författaren 
själv besitter. En person som framstår som klok, ärlig och erfaren har lättare att övertyga än en 
person som inte utstrålar dessa egenskaper. Pathos slutligen trycker på passioner och starka 
känslor. En pathospräglad text framstår som känsloladdad och värdeorden används flitigt 
(Boréus, 2005a, s. 89-90). Argumentationsanalysen lämpar sig dock framförallt till att analysera 
logos eller det i texten som vädjar till logiken. Den lämpar sig också för att analysera det som 
explicit framkommer i texter, eller med andra ord det som är manifest och uttalas i klartext. 
     Argumentationsanalysen som använts som metod i denna studie baseras på den norske 
filosofen Arne Naess argumentationsanalys. Naess i sin tur baserar sin metod på en 
argumentationsanalys som härstammar från filosofen Karneades, cirka 214-129 f.Kr. Karneades 
utvecklade den så kallade pro et contra dicere metoden vilket betyder att tala för och emot något 
(Naess, 1970, s. 83). Pro et contra dicere har uppfattats som en särskild tankemetod. Den står i 
förbund med vetenskapsmännens sätt att arbeta, med den ”vetenskapliga attityd” som forskaren 
intar, när han behandlar problem som inte definitivt kan besvaras av de exakta vetenskaperna. 
Ingen ståndpunkt är helt säker, det finns alltid något som talar emot den och ingen ståndpunkt är 
alldeles omöjlig. Enligt Karneades var det tillräckligt att anse en del åsikter som mer sannolika än 
andra. Absolut säkerhet betraktade han som både ouppnåelig och onödig (a. a., s. 83). Detta 
skulle enligt Karneades leda till ett intelligent förhållningssätt i livet. Att vara medveten om både 
för- och nackdelarna med sina val leder till en överblick över situationen och till en förbättrad 
förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden (a. a., s. 83). 
     Nackdelarna med att förhålla sig till livet på detta sätt är att omgivningen kan uppfatta det 
som att personen är ambivalent och psykologiskt rationaliserar sitt vankelmod. Det kan till och 
med uppfattas som att personen är cynisk som agerar trots att han eller hon även framhåller 
nackdelarna. Pro et contra dicere metoden kräver därmed viljestyrka vilket dessutom kan 
försvåras med en kritiserande omgivning. Om personen inte orkar konfrontera det som talar 
emot är det lätt att förenkla handlingspremisserna och helt enkelt strunta i att framhålla argument 
som talar emot det tänkta agerandet. Det är då lätt att ännu ihärdigare framhålla enbart fördelarna 
och inte påtala det som talar emot (Naess, 1970, s. 82). Istället för att argumentera kan personen 
börja att propagera för sitt ställningstagande. 
     Argumentationsanalysen fokuserar på argumentationens struktur. Det kan vara intressant att 
undersöka vad en textförfattare argumenterar för och vilka skäl till detta som anges. 
Argumentationen fokuserar på textens innebördsaspekt (Bergström, 2005, s. 18-19). 
Argumentationsanalysen såsom den har använts i denna studie kan sägas bestå av två moment, 
dels den inledande beskrivande analysen och dels den avslutande värderande analysen. 

Tesen och argumenten 

En författare har i allmänhet ett syfte med en argumenterande text, att framföra en åsikt eller ett 
påstående. Detta påstående eller huvudsyfte med en text är det som i argumentationsanalysen 
benämns tesen. ”Def. 1 Ett påstående, T, är en tes i en argumentation om det finns minst ett annat 
påstående i argumentationen som är avsett att styrka hållbarheten hos T samtidigt som T inte är 
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avsett att styrka eller försvaga hållbarheten hos något annat påstående i argumentationen” 
(Björnsson, Kihlbom, Tersman & Ullholm, 1994, s. 158). 
     Att bara framföra en åsikt eller ett påstående utan att argumentera för det är troligtvis inte så 
produktivt utan författaren behöver i allmänhet motivera sina åsikter med andra argument så att 
huvudargumentet eller tesen blir trovärdig eller rimlig för läsaren och därmed något som läsaren 
kan instämma i. ”Def. 2 Ett påstående i en viss argumentation är ett pro-argument för ett annat 
påstående i argumentationen om det är avsett att direkt styrka hållbarheten hos detta andra 
påstående” (Björnsson m.fl., 1994, s. 158).  
     Vissa argument är till för det helt motsatta, att försvaga tesen. ”Def. 3 Ett påstående i en viss 
argumentation är ett contra-argument mot ett annat påstående i argumentationen om det är avsett 
att direkt försvaga hållbarheten hos detta andra påstående” (Björnsson m.fl., 1994, s. 158). 
     Liksom pro-argument kan contra-argument förekomma av olika ordning. ”Det kan tala direkt 
mot tesen, eller mot ett argument för tesen, eller mot ett argument mot tesen, eller mot ett argument 
för ett argument mot ett argument för tesen, och så vidare” (Björnsson m.fl., 1994, s. 21). 
     Ett påstående i en viss argumentation är generellt ett argument av första ordningen om det är 
avsett att direkt styrka eller försvaga hållbarheten hos tesen. Argument av första ordningen är 
med andra ord pro- eller contra-argument för respektive emot tesen. Ett argument av andra 
ordningen är avsett att direkt styrka eller minska hållbarheten hos ett argument av första 
ordningen (Björnsson m.fl., 1994, s. 21). Alltså, argument av lägre ordningar riktar sig till 
argument av högre ordningar som i sin tur riktar sig mot eller för tesen. 

Notationen 

I analysen ges de olika argumenten korta beteckningar, man utför en så kallad notation. 
Anledningen till detta är att det då blir lätt att hålla reda på vilket argument som har vilken 
funktion eller vilket syfte i texten, fortsätter författarna. ”Tesen betecknas T, pro-argument 
betecknas P och contra-argument betecknas C” (Björnsson m.fl., 1994, s. 23). När analytikern får 
argument av högre ordning kan denne göra sammansatta namn enligt följande exempel: CPC är 
namnet på ett contra-argument mot PC som är ett pro-argument för C som är ett contra-
argument av första ordningen, det vill säga ett argument mot tesen. Ofta förekommer fler 
argument för respektive mot ett och samma påstående. För att markera detta numreras 
argumenten, ett exempel: P2C1P3 är det andra pro-argumentet för C1P3 som är det första 
contra-argumentet mot P3 som är det tredje pro-argumentet för tesen (a. a., s. 23). Om det i en 
argumenterande text finns till exempel tre pro-argument av första ordningen för tesen kommer 
de att döpas P1, P2 och P3 men detta innebär inte att P1 är viktigare än P2 och P3 utan alla tre är 
fortfarande pro-argument av första ordningen och därmed lika viktiga. De har alla tre samma 
tyngd i relation till tesen. Siffrorna beskriver inte heller i vilken ordning argumenten förekommit i 
texten. Siffrorna är i detta fallet enbart för att kunna skilja dem åt men också för att senare i 
analysen lätt kunna se hur många pro-argument av första ordningen det finns i texten. 

Premissen 

 För att ge ett argument relevans behöver författaren ibland lägga till ett påstående. ”Def. 4 Antag 
att P är ett pro-argument för T; ett påstående, ϕP, är då en premiss till P om ϕP är avsedd att öka 
relevansen hos P gentemot T” (Björnsson m.fl., 1994, s. 158). Motsatsen gäller självfallet för 
argument som är till för att försvaga tesen, ”Def. 5 Antag att C är ett contra-argument mot T; ett 
påstående, ϕC, är då en premiss till C om ϕC är avsedd att öka relevansen hos C gentemot T” (a. 
a., s. 158). Boréus (2005a, s. 103) beskriver det som att mellan ett påstående och det påstående 
som stödjer det respektive försvagar det, finns det ett uttalat eller underförstått påstående som 
utgör ett slags länk eller bro. Låt oss säga att en god vän vill se en film och ger som skäl att Ingrid 
Bergman spelar i den filmen. Tesen i detta fallet är att vi bör se en film, pro-argumentet blir då Ingrid 
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Bergman spelar i filmen. Premissen (den underförstådda i detta fallet) är då att Ingrid Bergman 
medverkar i filmen gör den sevärd (Björnsson m.fl., 1994, s. 31). 
 

Den beskrivande och värderande analysen 

Argumentationsanalysens beskrivande analys görs enklast om tesen bestäms och tas ut ur texten. 
I studiens texter var detta enkelt då biståndsbedömaren som skrivit texten klart framhåller tesen 
och klart redogör för den. I avslagen är tesen att klienten inte har behov av den ansökta insatsen 
och i bifallen råder följdaktligen motsatsen, att klienten har behov av den sökta insatsen. Om det 
anses nödvändigt så kan en mer utförlig precisering av tesen bifogas. En precisering kan dock 
tendera att bli lång och otymplig så en kortare variant kan användas, särskilt om det som i denna 
studie rör sig om flera värderande analyser som skall redogöras efter varandra. När tesen är 
klarlagd sätts en så kallad pro et contra lista upp.  Tesen skrivs längst upp och under denna följer 
först alla pro-argument av första ordningen med eventuella proargument av andra ordningen eller 
eventuella contra-argument och sedan alla contra-argument av första ordningen med eventuella 
proargument av andra ordningen och eventuella contra-argument. Jag har valt att presentera de 
beskrivande analyserna i tabellform av utrymmesskäl men också för en förbättrad överblick. 
Detta innebär att hela den argumenterande textens innehåll blottläggs på ett mycket mer 
överskådligt sätt för läsaren och texten förbereds därmed för nästa steg i argumentationsanalysen. 
Läsaren ska i nästa steg göra sig en uppfattning om alla uppradade pro- och contra-argument 
styrker eller försvagar tesens rimlighet. 
     Argumentationsanalysens andra del, den värderande analysen baseras som sagt på den 
beskrivande analysen, alltså på dess pro et contra lista, tesens rimlighet skall nu bedömas som 
rimlig eller orimlig. Pro-argumenten och contra-argumenten värderas ett i taget utifrån dels deras 
hållbarhet. ”Def. 6 Hållbarheten hos ett påstående (ett argument eller en tes) beror på hur rimligt 
det är att acceptera detta påstående” (Björnsson m.fl., 1994, s. 158). Det är dock inte bara 
hållbarheten som ska bedömas, argumenten skall dessutom vara, i sammanhanget, relevanta. 
Alltså måste även argumentets relevans bedömas. ”Def. 7 Antag att P är ett pro-argument för T; 
ju större relevans P har i förhållande till T, desto mindre rimligt är det att förkasta T om man 
samtidigt accepterar P” (a. a., s. 159). Samma sak gäller självfallet för contra-argumenten. ”Def. 8 
Antag att C är ett contra-argument mot T; ju större relevans C har i förhållande till T, desto mindre 
rimligt är det att acceptera T om man samtidigt accepterar C” (a. a., s. 159). Tesens rimlighet skall 
därmed kunna bedömas. 

Textens rekonstruktion 

Avslutningsvis anser jag det mycket viktigt att nämna att allt som återges i nämnda pro et contra 
listor som senare redovisas i resultatdelen är direkta citat från de analyserade utredningarna. De är 
med andra ord inte förvanskade eller manipulerade på något sätt utom de strykningar i texten 
som gjorts av etiska skäl vad gäller klienten, övriga personer och stadsdelens anonymitet. Jag har 
även vid några enstaka tillfällen rättat helt uppenbara stavfel. Det måste dock framhållas att det, 
för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att upprätta en pro et contralista, ibland innebär att 
argument måste samlas från olika delar av texten. Argumenten bör dock i möjligaste mån 
grupperas på ett sätt som i så hög grad som möjligt återspeglar författarens originaltext och 
argumentation. Vissa av meningarna i texterna är mycket långa och delas därför. Vissa 
upprepande och återkommande argumentationer sammanställs till ett argument. Det läggs 
självfallet en stor vikt på att inte argumenten rycks ur sitt sammanhang. Därför är det viktigt att i 
så hög grad som möjligt återge författarens argumentationsstruktur så oförvanskad som det 
möjligtvis går. Även vad som kan uppfattas som helt irrelevanta argument tas med i pro et 
contralistan. 
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Metodologiska överväganden 

Inledning 

För att kunna utröna huruvida en studie håller en god kvalitet ur forskningssynpunkt eller ej 
brukar man tala om två begrepp, nämligen validitet och reliabilitet. Validitet beskrivs som att en 
mätmetod är valid om den faktiskt mäter det den är avsedd att mäta. Förutsättningen för god 
reliabilitet är att vara tillräckligt noggrann i alla sina mätningar och uträkningar. Frånvaron av 
slumpartade fel är det som förutsätts för att nå en god reliabilitet (Bergström, 2005, s. 34-35). 
Som tidigare nämnts i avsnittet om tolkningsaspekten är tolkningen av texten ett möjligt problem 
när reliabiliteten skall bedömas. Subjektiviteten tas upp vid flertalet tillfällen i metodlitteraturen 
(Björnsson m.fl, 1994, s. 50). 
 

Innehållsanalysen 

Det är mycket troligt att om olika personer skulle läsa samma text så skulle de kunna bedöma den 
på olika sätt och komma fram till olika resultat. Detta skulle innebära att intersubjektiviteten inte 
är tillfredsställande (Bergström, 2005, s. 36). Att ett material som bearbetas med samma 
analysmetod av olika personer skulle ge samma resultat grundas på föreställningen om en neutral 
observation vilket anses kontroversiellt speciellt med tanke på att det finns åsikter om att 
personer kan tolka en text på olika sätt (a. a., s. 36). Därför är kodschemat av central betydelse för 
att åtminstone försöka uppnå en god intersubjektivitet anser jag. 
     Vad gäller intrasubjektivitet så innebär det att samma person ska nå samma resultat med 
samma sorts analysmetod på samma material vid olika tidpunkter (Bergström, 2005, s. 36). Detta 
var något som jag uppfattade som ett problem. Intrasubjektiviteten kunde inte ens med det 
relativt lilla material som ligger till grund för min studie garanteras. Jag kodade materialet två 
gånger, det som kallas dubbelkodningar (a. a., s. 50). Vid de två olika tillfällena kodade jag 
materialet på samma sätt med samma kodschema. Det resulterade i att antalet frekvenser ej 
överensstämde vid en jämförelse av de olika kodningstillfällena. För att dubbelkodningen skulle 
vara meningsfull lät jag det gå lång tid mellan de två olika kodningstillfällena för att minimera 
risken att koda på samma sätt. Alltså, tanken bakom att det ska passera en tid är att jag helst 
skulle ha glömt hur jag tänkte första gången när jag förhöll mig till texten annars skulle bara 
förfaringssättet bli kopierat, eller kodningen, på ett alltför medvetet sätt vilket därmed hade gjort 
dubbelkodningen meningslös. Jag upplevde dock inte skillnaderna i resultatet av de två 
kodningstillfällen som ett stort problem då det ej rörde sig om så stora variationer. Skillnaderna 
bestod i det att jag upptäckte ett litet större antal kodenheter vid andra kodningen men detta 
påverkade inte skillnaderna mellan avslagen och bifallen på ett nämnvärt sätt. 
     För att inte låsa mig vid tidigare noteringar och försöka se texten med nya ögon har jag dragit 
nya kopior av texterna med jämna mellanrum, detta har självfallet varit extra viktigt att göra när 
jag gått från att analysera texten utifrån innehållsanalysmetoden till 
argumentationsanalysmetoden. 
     Min tanke med att räkna kodenheterna som förekommer i texten är att en högre frekvens 
enligt mig med all sannolikhet betyder att det som mäts eller noteras är viktigare eller mer 
dominerande i ett visst sammanhang ju fler gånger det förekommer i texten. Detta kan dock inte 
garanteras utom allt tvivel och det är förmodligen svårt att verifiera, men det är ändå på detta 
antagande innehållsanalysen och dess resultat vilar. Det går inte heller att med all säkerhet säga att 
bara för att ett ord befinner sig i beslutsdokumentet så är det per automatik tyngre vägande än 
om det befinner sig under rubriken aktuell situation. Jag bedömer det dock som troligt och 
redogör härmed att studien baseras på detta antagande. En annan begränsning med 
innehållsanalysen är att den tenderar att visa på det uttalade snarare än det outtalade (Boréus, 
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2005b, s. 77). Det manifesta innehållet i texter är det som kodas, det ”som står mellan raderna” 
uppfattas inte med denna metod. Dessutom finns det ytterligare ett problem vilket är att 
kodschemat styr uppmärksamheten på det som man på förhand bestämt sig för att undersöka 
vilket innebär att man osynliggör även manifest textinnehåll (Boréus, 2005b, s. 78). Alltså, som 
man ropar får man svar. Jag anser dock att det vid en manuell kodning finns goda möjligheter att 
utforma kodschemat med till exempel kodenheten alternativ, detta möjliggör flexibilitet. Jag anser 
att ett validitetsproblem kan vara att kodenheterna riskerar att ryckas ur sitt sammanhang men det 
kan motverkas genom att göra de intuitiva avvägningarna som nämnts. Att slaviskt räkna ord 
utan att ta hänsyn till kontexten kan ha en negativ inverkan på validiteten. Ett och samma ord kan 
ha helt olika innebörd. Om en snickare på ett bygge utbrister ”Hämta filen!” så betyder det med 
all sannolikhet något helt annat än om en kock i ett restaurangkök uttrycker samma fras 
(Björnsson m.fl., 1994, s. 16). Ett sätt att kringgå detta är att i den manuella kodningen se till 
sammanhanget. 
     Något annat som jag upplevde som ett problem är alla de ord som är vaga och i synnerhet de 
värderande orden. Det gäller inte bara för många ord, utan för alla slags yttranden, att deras 
innebörd bara kan förstås fullt ut i sammanhanget. Dessa situationer uppmärksammade jag 
genom att försöka vara medveten i djupläsningen och försöka se till argumentationen i sin helhet. 
     Sammanfattningsvis kan jag konstatera att en manuellt genomförd innehållsanalys möjliggör 
avancerade bedömningar och tolkningar men användandet av manuell kodning förutsätter dock 
att det rör sig om små textmaterial då det är en arbetsintensiv metod. Man skulle givetvis kunna 
tänka sig att använda sig av fler personer som kodar materialet om det rör sig om en större studie. 
Detta förutsätter att väl utformade kodscheman används som verktyg och det är en fördel om 
personerna som utför kodningen har goda kunskaper vad gäller det som texterna beskriver. 

Argumentationsanalysen 

Som tidigare nämnts koncentreras argumentationsanalysen på logos, det logiska i 
argumentationen och det som därmed vädjar till intellektet. Visserligen fick jag i analysen med 
även sådana argument som inte enbart vädjar till logos, nämligen auktoritetsargument, exempel 
på detta är argument som styrks med till exempel medicinsk expertis. Jag anser dock att det hade 
varit intressant att förena argumentationsanalysen med någon annan form av metod som 
analyserar det implicita eller underförstådda i texten. Det hade troligtvis resulterat i att jag fått en 
djupare förståelse av texterna. 
     Vad gäller subjektiviteten så går det går inte med säkerhet att påstå att en annan person hade 
kommit fram till samma resultat som jag. Det är till och med sannolikt att en annan person hade 
förhållit sig till texten på ett annorlunda sätt vilket knyter till tankarna om de olika 
tolkningsstrategier som tidigare nämnts. Vid uppstruktureringen och konstruerandet av pro et 
contra listan har det ibland känts som att risken förelegat att jag ryckt saker ur sitt sammanhang. I 
vissa ärenden har det funnits mer av en röd tråd med ett strukturerat argumenterande men i 
andra fall uppfattar jag det som att strukturen i pro et contra listan ej återges på exakt samma sätt 
som i texten. Tolkningsstrategin som betonar uttolkaren eller forskaren själv kan leda till att 
denne letar efter något slags mönster i texten. Ett mönster som sedan analytikern kan 
argumentera för att det fanns men utan att det för den delen varit avsändarens avsikt eller att ens 
avsändaren varit medveten om detta mönster. Argumentationsanalysen förutsätter ett mönster av 
rationalitet vilket kan leda till att analytikerns läsning snarare än avsändarens mening framträder 
(Boréus, 2005a, s. 141-142). Vad som talar för att det kan finnas risker för problem med  
intersubjektiviteten är det faktum att det faktiskt ofta finns olika sätt att rekonstruera texten. Flera 
möjliga konstruktioner av en pro et contra lista som sedan ligger till grund för både en 
beskrivning och värdering av den förda argumentationen är möjliga (a. a., s. 142). 
     Ytterligare ett förbehåll eller betänklighet som jag har vad gäller metoden handlar om 
källornas tillförlitlighet. Den analyserade texten är per automatik en primärkälla men de 
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refererade läkarutlåtandena är sekundärkällor. Hur har biståndsbedömaren refererat 
läkarutlåtanden? Vilka delar av läkarutlåtandet har förts in i utredningen? Har avslagsärendena 
läkarutlåtanden som inte nämnts? 
     Jag anser att det finns ytterligare en risk för validitetsproblem och det är att alla utredningarna 
är skrivna av olika biståndshandläggare. Detta innebär att skillnader som kan finnas mellan två 
ärenden inte enbart beror på att det rör sig om utredningar som resulterat i olika utfall, avslag 
eller bifall, utan om att de två utredningarna faktiskt är skrivna av två olika personer med olika 
sätt att författa texter. 

Subjektiviteten 

Björnsson m.fl. (1994, s. 50) försvarar slutligen argumentationsanalysens vara eller icke vara, med 
tanke på nämnda potentiella metodologiska problem, med att eventuella skillnader i resultat 
troligtvis kommer att vara betydligt mindre än likheterna och att själva analysförfarandet kan leda 
till att man uppmärksammar skillnader och därmed kan diskutera dessa och förhoppningsvis nå 
enighet. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Sammanfattning av resultaten 

Innehållsanalysen visar att det finns klara skillnader mellan avslag och bifall. Oftare 
förekommande kodenheter innebär implicit att de är viktiga och de är därmed skäl som anges för 
avslag respektive bifall på inkommen ansökan om en plats på särskilt boende. 
     I avslagsärendena anges följande skäl; egna resurser, sociala skäl, anhöriga, juridiska skäl (riktlinjer). I 
bifallsärendena anges följande skäl; medicinska skäl och medicinsk expertis. De skäl som är jämt 
fördelade mellan avslagsärendena och bifallsärenden är psykologiska skäl och juridiska skäl (SoL). 
     Resultaten av den andra innehållsanalysen som redogör för var i utredningen kodenheterna är 
lokaliserade visar på intressanta fynd. De skäl som i den första innehållsanalysen väger tyngst för 
ett bifall är också oftare förekommande under rubriken bedömning och i beslutsdokumentet. Samma 
förhållande råder vad gäller skälen för avslag på ansökan. De skäl som väger tyngst för ett avslag 
är också oftare förekommande under rubriken bedömning och i beslutsdokumentet. Jag kan därmed 
konstatera att det finns en korrelation mellan vilka skäl som är avgörande för ett bifall eller avslag 
på ansökan om insatsen och var i utredningen de aktuella kodenheterna förekommer. 
     Argumentationsanalysen visar först och främst att argumentationen i avslagsärendena inte 
styrker tesen att klienten inte har behov av den ansökta insatsen. Detta gäller alla avslagsärenden 
utom ett. Däremot är resultatet att argumentationen i bifallsärendena styrker tesen att klienten har 
behov av den ansökta insatsen. Detta gäller alla bifallsärenden. För det andra visar 
argumentationsanalysen att skillnaden mellan avslagen och bifallen är förekomsten av pro-
argument och contra-argument. I avslagsärendena förekommer det en relativt jämn balans mellan 
antalet pro-argument och contra-argument. I bifallsärendena förekommer det mycket färre 
contra-argument mot tesen. På grund av dessa skillnader upplevs avslagsärendena som mycket 
mer argumenterande medan bifallsärendena förefaller i det närmaste propagerande. 
Avslutningsvis bedöms argumentationen vara inkonsekvent. 
     Resultat och analysavsnittets disposition och innehåll består av följande delar. En kort 
beskrivning av ärendena. Utredningarnas form. Innehållsanalysens kodschema samt 
frekvenstabeller med ett sammanfattande resultat. Ett kort lexikon inför argumentationsanalysen. 
Argumentationsanalysens pro et contralistor med beskrivande analys i tabellform samt tillhörande 
värderande analyser. Ett sammanfattande resultat samt en sammanfattning av alla tesers rimlighet 
i tabellform. Avsnittet avslutas med en återkoppling av mina resultat mot den tidigare 
forskningen som presenterades tidigare i studien. 

Ärendena 

Nedan följer en kort presentation av varje klient med hans eller hennes ålder, sociala situation, 
kontakt med anhöriga, levnadsförhållanden i övrigt, nuvarande biståndsinsatser med mera. 

Klienter som fick avslag 

Adam är en man, född 1917. Adam har två döttrar och är ensamboende. Nuvarande insats består 
av hemhjälp. 
     Agnes är en kvinna, född 1916. Agnes har en son med familj. Agnes nuvarande insats är 
hemhjälp med bäddning, disk, städning, tvätt, hårtvätt, dusch, inköp, renbäddning och hjälp med 
måltider tre gånger per dag. Dessutom har Agnes nattillsyn på grund av oro. Hemhjälpen 
kompletteras med trygghetslarm. Agnes har även blivit beviljad färdtjänst. 
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    Alf  är en man, född 1921. Alf bor ensam i en lägenhet på ett rum och kök i ett servicehus. Alf 
har en bror som tidigare har hjälpt till med inköp men han kan inte längre detta på grund av 
sjukdom. Alf har en väninna som han träffar då och då. 
     Alva är en kvinna, född 1912. Alva är änka sedan 1982.  Hon har en dotter och två söner. 
Alvas nuvarande insatser är färdtjänst sedan många år och trygghetslarm sedan 2003. Alva 
ansökte och blev beviljad servicehus 2002 men återtog dock ansökan. Alva har ej velat ansöka om 
hemhjälp. Hemsjukvården ger insulin varje morgon. 
     Axel är en man, född 1920. Axel har blivit beviljad plats på servicehus sedan tidigare men bor 
just nu hos sin särbo som hjälper till med matlagning, tvättning samt att sätta på stödstrumpor. 
     Amanda är en kvinna, född 1912. Amanda bor i en lägenhet på ett servicehus. Hon har en god 
relation med sönerna. Utöver en plats på servicehus har Amanda även blivit beviljad hemhjälp. 

Klienter som fick bifall 

Betty är en kvinna, född 1919. Betty är änka och bor i en lägenhet. Hon har haft trygghetslarm 
och daglig trygghetsringning i flera år. Betty har tidigare haft lite hemhjälp men har nu endast 
trygghetsringningen och larmet. 
     Barbro är en kvinna, född 1916. Barbro bor ensam i lägenhet. Hon är änka sedan 8 år tillbaka. 
Barbro har en son som hjälper till med allehanda göromål. 
     Bengt är en man, född 1927. Bengt bor ensam i lägenhet. Hustrun bor på särskilt boende. 
Bengt har färdtjänst och hemhjälp sedan våren 2004, beviljades sedan utökad hemtjänst. Bengt 
har en dotter och en son. 
     Bo är en man, född 1922. Bo är nyligen änkling. Han har ingen tidigare hemhjälp. Bo har en 
dotter som han har god kontakt med. Han har tidigare bott hos sin dotter och passat hennes 
hund men bor nu i en lägenhet som dock saknar hiss. 
     Beata är en kvinna, född 1921. Beata är ogift och bor ensam. Nuvarande insatser är hemhjälp 
sedan 1992, hon har även trygghetslarm. Beata har en son och barnbarn. Sonen hjälper till med 
tvätt av kläder. Beata har omfattande hjälpbehov, hemhjälpsinsatserna innefattar morgon, middag 
och kväll. Natthjälp har Beata inte haft sedan hösten 2004 då hon sade ifrån sig den hjälpen. 
     Bella är en kvinna, född 1910. Bella är en ensamboende änka. Hon bor i en lägenhet, 1 trappa 
utan hiss. Bella har inte haft hemtjänst tidigare. Bella har hittills fått mycket hjälp av sonen. 

Utredningens form 

Biståndsutredningarna som jag har analyserat är alla författade enligt samma struktur med samma 
använda rubriker. Först redogörs för ansökan, vad ansökan gäller för insats eller insatser, hur 
ansökan har gått till, om den varit muntligen framförd per telefon eller skriftligt inkommen till 
myndigheten, vilka som var närvarande, om den överlämnats personligen, vilket datum och om 
samtycke ges av klienten att inskaffa relevant information kring denne. 
     Nästa avsnitt är bakgrund med tidigare insatser, om klienten är aktuell inom äldreomsorgen 
eller ej. Denna rubrik fanns dock endast i två av de totalt tolv ärendena. Efter detta följer social 
situation och uppgifter så som civilstånd, om klienten är sammanboende eller ensamboende, vilka 
de anhöriga är om det finns anhöriga, nuvarande boende och miljö, vilka intressena är, vilket 
ursprung klienten har, tidigare yrke, om klienten har husdjur eller ej och om klienten är rökare 
eller ej. Nästa avsnitt gäller klientens hälsosituation och relevant information om hälsa redogörs. 
Avsnittet aktuell situation kommer därefter och redogör för vad som föranleder eller vilken orsak 
som finns till ansökan, om ny information finns, vem som informerar och eventuellt om behovet 
kan tillgodoses på annat sätt. 
     I det sista avsnittet görs en slutlig bedömning. Det redogörs för om klienten klarar dagliga 
göromål eller om klienten klarar dessa med svårigheter eller kanske inte klarar sig alls. Det 
redogörs vidare om behovet möjligtvis kan tillgodoses på annat sätt. Biståndsbedömaren gör en 
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bedömning av omfattningen av klientens behov och om det faller under vad som kan betraktas 
som en skälig levnadsnivå. Målen med insatsen och eventuella förbehåll nämns här. Omfattning 
av insatser i tid, vilken tid beställningen gäller och vem som är ansvarig biståndshandläggare skall 
slutligen framgå i utredningen. 
     Beslutet består av ett separat dokument. I beslutet framkommer aktuellt lagrum, förbehåll, om 
det är ett bifall eller avslag och vilken insats beslutet gäller för. En besvärshänvisning skall bifogas 
beslutsdokumentet. Den aktuella biståndsbedömaren undertecknar slutligen beslutet. 

Vad skriver biståndsbedömaren? 

Nedan följer resultaten av innehållsanalysen. I kodschemat framgår det hur kodningen gått till, 
vilka kategorier och vilka tillhörande kodenheter som jag letat efter i texten. De följande två 
frekvenstabellerna redogör dels för hur många kodenheter som hittats i utredningarna och dels 
för var i utredningarna kodenheterna är lokaliserade. Efter figurerna följer en sammanfattning av 
resultaten av innehållsanalysen.



 

Fig. 1.  
Kodschema 

 
1. Medicinska skäl  fraktur ramlat balans yrsel hjärta / andning 
      
2. Medicinsk expertis läkare sjuksköterska arbetsterapeut sjukgymnast alternativ 
      
3. Psykologiska skäl  oro trygghet osäkerhet   
      
4. Egna resurser kan själv  på egen hand  vill ej ha hjälp  alternativ  
      
5. Sociala skäl isolerad  umgås med andra  äta med andra  social samvaro   
      
6. Anhöriga son  dotter barnen partner alternativ  
      
7. Juridiska skäl (riktl.) riktlinjer kriterier   alternativ 
      
8. Juridiska skäl (SoL) SoL  kan tillgodoses skälig levnadsnivå   
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Kommentar: 
Översiktsinformation med hjälp av detta analysverktyg. 
I tabellen redogörs för kategoriseringar av skäl som kodats i utredningarna med tillhörande kodenheter. 
Alternativ står för kodenheter som exempelvis: de, dom, hon, han o.s.v. 
De alternativa kodenheterna har givits samma relevans som övriga kodenheter i respektive diskurs. 
De alternativa kodenheterna har därmed tilldelats noteringar i frekvenstabellen på samma sätt. 

 



 

Fig. 2. 
Frekvenstabell 1 

 

Avslag Bifall 
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1. Medicinska skäl 3 4 3 4 3 4 21 6 10 17 12 5 16 6 66 6
2. Medicinsk expertis 3 0 1 0 0 4 8 3 0 9 0 6 1 7 23 4
3. Psykologiska skäl 2 15 1 2 0 2 22 5 9 5 1 1 4 1 21 6
4. Egna resurser 8 1 1 4 3 4 21 6 1 0 0 1 0 1 3 3  
5. Sociala skäl 4 18 17 0 1 9 49 5 1 4 1 0 3 7 16 5
6. Anhöriga 11 4 10 12 4 10 51 6 12 5 5 4 3 4 33 6
7. Juridiska skäl (riktl.) 0 5 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Juridiska skäl (SoL) 5 2* 4 3 4 2 20 6 1 5 2 5* 4* 3 20 6
Totalt 36 49 38 25 15 35 198 6 34 45 21 22 31 29 182 6
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Schematisk redogörelse för: 
Antalet gånger som en eller en kombination av kodenheter förekommer i varje ärende. 
Antalet gånger som en eller en kombination av kodenheter förekommer i alla avslag respektive bifall. Kolumner: Totalt 
Antalet ärenden som en eller en kombination av kodenheter förekommer i. Kolumner: Antal ärenden. 
För att uppnå överskådlighet har kodenheterna slagits samman och en totalsumma redogörs i frekvenstabellen under varje kolumn. 
* Klienten har förutom en placering på särskilt boende även ansökt om ytterligare en insats. I dessa ärenden redovisas beslut fattade enligt SoL för fler än en insats. 

 



 

 

Avslag Bifall 

Kategori A
ns

ök
an

 

So
cia

l s
itu

at
io

n 

H
äls

ot
ill

st
ån

d 

A
kt

ue
ll 

sit
ua

tio
n 

Be
dö

m
ni

ng
 

Be
slu

t 

T
ot

al
t 

A
n

ta
l r

u
b

ri
ke

r 

A
ns

ök
an

 

So
cia

l s
itu

at
io

n 

H
äls

ot
ill

st
ån

d 

A
kt

ue
ll 

sit
ua

tio
n 

Be
dö

m
ni

ng
 

Be
slu

t 

T
ot

al
t 

A
n

ta
l r

u
b

ri
ke

r 

1. Medicinska skäl 0 0 13 8 0 0 21 2 0 0 21 40 3 2 66 4
2. Medicinsk expertis 0 0 2 6 0 0 8 2 0 1 0 20 1 1 23 4
3. Psykologiska skäl 0 3 5 10 3 1 22 5 0 5 0 14 0 2 21 3
4. Egna resurs  er 1 1 2 13 2 2 21 6 0 1 0 2 0 0 3 2 
5. Sociala skäl 1 8 4 17 12 7 49 6 0 6 0 10 0 0 16 2
6. Anhöriga 0 16 6 27 1 1 51 5 0 15 0 18 0 0 33 2
7. Juridiska skäl (rikt  l.) 0 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Juridiska skäl (SoL) 0 0 0 0 0 20* 20 1 0 0 0 0 0 20* 20 1
Totalt 36 49 38 25 15 35 198 6 34 45 21 22 31 29 182 6

Fig. 3. 
Frekvenstabell 2 

 
Denna tabell redogör för var i texten, under vilken rubrik, kodenheterna är lokaliserade. 
Rubriker; Ansökan, Social situation, Hälsotillstånd, Aktuell situation och Behovsbedömning. 
Antalet rubriker som en eller en kombination av kodenheter förekommer i. Kolumner: Antal rubriker. 
Beslutet har inga underrubriker utan bifogas som ett enhetligt separat dokument till utredningen. 
Under varje rubrik redovisas antalet kodenheterna som noterats. 
Rubriken Bakgrund förekommer i två ärenden men inkluderas i denna tabell tillsammans med rubriken Aktuell situation. 
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Sammanfattning av innehållsanalysen 

Efter att ha genomfört kodningen av materialet visar kodenheternas antal och hur de är fördelade på 
avslagen respektive bifallen att det finns klara skillnader. Oftare förekommande kodenheter innebär 
implicit att de är viktiga och de är därmed skäl som anges för avslag respektive bifall på inkommen 
ansökan om en plats på särskilt boende. Resultaten bygger på antalet kodenheter samt lokaliseringen av 
dessa. 
     I avslagsärendena förekommer framförallt följande kategorier med tillhörande kodenheter; egna 
resurser, sociala skäl, anhöriga och juridiska skäl (riktlinjer). 
     I bifallsärendena förekommer framförallt följande kategorier; medicinska skäl och medicinsk expertis. 
     De skäl som är jämt fördelade mellan avslagsärendena och bifallsärenden är psykologiska skäl, 
juridiska skäl (SoL). 
     Vad som med klarhet framgår är att medicinska skäl går före sociala skäl för ett bifall. Klientens 
egna resurser och önskan om att så mycket som möjligt klara sig själv framkommer tydligt i avslagen. 
     Resultaten av den andra innehållsanalysen som redogör för var i utredningen kodenheterna är 
lokaliserade visar på intressanta fynd. De skäl som enligt den fösta innehållsanalysen väger tyngst för 
ett bifall är också oftare förekommande under rubriken bedömning och i beslutsdokumentet. Samma 
förhållande råder vad gäller skälen för avslag på ansökan. De skäl som enligt den första 
innehållsanalysen väger tyngst för ett avslag är också oftare förekommande under rubriken bedömning 
och i beslutsdokumentet. 
     Jag kan därmed konstatera att det finns en korrelation mellan vilka skäl som är avgörande för ett 
bifall eller avslag på ansökan om en plats på särskilt boende och var i utredningen kodenheterna 
förekommer. 
     I detta avsnitt har jag redogjort för vad biståndsbedömare skriver i utredningen. I nästa avsnitt vars 
resultat baseras på argumentationsanalysen ska jag redogöra för hur biståndsbedömare skriver. 

Hur skriver biståndsbedömaren? 

Nedan följer en beskrivande analys samt en värderande analys under respektive tabell. Först redovisas 
avslagsärendena och sedan följer bifallsärendena. Men innan dess, en kort introduktion till notationen i 
argumentationsanalysen. 

Lexikon till argumentationsanalysen 

Detta korta lexikon ger exempel på notationer som kan förekomma i de kommande beskrivande 
analyserna. Lexikonet utgör inte på något sätt en komplett redogörelse för alla notationer som kan 
förekomma. Notationerna kan kombineras på ett oändligt antal sätt, helt beroende på originaltextens 
förda argumentation, men lexikonet kan åtminstone utgöra en introduktion till hur notationen används 
och kan förstås. 
 
Notation Innebörd 
 
T Tesen vars rimlighet styrks eller försvagas av den förda argumentationen. 
 
P1, P2, P3 Argument som styrker tesen direkt. Pro-argument av första ordningen. 
 Alla tre är lika värda, siffrorna anger ej heller deras ordning i texten. 
 
P1P1 Argument som styrker ett argument som styrker tesen direkt. 
 Styrker alltså tesen indirekt. Pro-argument av andra ordningen. 
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P2P1 Ytterligare ett argument som styrker ett argument som styrker tesen direkt.  
 Styrker alltså tesen indirekt. Pro-argument av andra ordningen. 
 
C1P1 Argument som försvagar argument som styrker tesen direkt. 
 
C2P1 Ytterligare ett argument som försvagar argument som styrker tesen direkt. 
 
C1, C2, C3 Argument som försvagar tesen direkt. Contra-argument av första ordningen. 
 Alla tre är lika värda, siffrorna anger ej heller deras ordning i texten. 
 
P1C1 Argument som styrker ett argument som försvagar tesen direkt. 
 Försvagar alltså tesen indirekt. Contra-argument av andra ordningen. 
 
P2C1 Ytterligare ett argument som styrker ett argument som försvagar tesen direkt. 
 Försvagar alltså tesen indirekt. Contra-argument av andra ordningen. 
 
C1C1 Argument som försvagar ett argument som försvagar tesen direkt. 
 
C2C1 Ytterligare ett argument som försvagar ett argument som försvagar tesen 
 direkt. 
 
ϕ Premiss, ger argumenten relevans. 

 

Avslag 

För följande pro et contra listor som beskriver och värderar argumentationen i avslagsärendena gäller 
denna precisering av tesen: Klienten uppfyller inte de kriterier Stockholms stads riktlinjer uppställer 
vad gäller behoven av en permanent placering på särskilt boende med 
heldygnsomsorg/ålderdomshem. 
 

Fig. 4. 
Beskrivande analys - Adam 

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 Adam är i dagsläget nöjd, önskar inte utöka hemhjälpen och 
avstår således till att ansöka om annan hjälp än städ och tvätt. 
P1P1 Adams behov av hjälp kan tillgodoses i nuvarande bostad 
med hemhjälp. 
 
P2 Vidare informerar Adam att han sköter hygienen på egen 
hand med hjälp av tvättsvampar. 
ϕP2 Att duscha är inte helt lätt då han i duschen måste hålla 
för trakeostomihål i halsen. 
C1ϕP2 Adam önskar dock själv fortsätta sköta hygienen på 
egen hand, skulle han ändra sig lovar han att återkomma till 
undertecknad. 
 
P3 Adam har två döttrar med vilka han har regelbunden 
kontakt samt får viss hjälp av. 
ϕP3 Döttrarna följer med Adam då han ska iväg till t.ex. läkare. 
P1P3 Döttrarna besöker Adam i den mån de har tid och 
möjlighet, och de är honom även behjälplig med flera sysslor så 
som t.ex. inköp och följa med till läkare. 
 
P4 Han berättar att han på egen hand går ner till restaurangen. 

C1 Har på senare tid fått svårare att ta sig iväg längre sträckor 
på egen hand då balansen är sviktande och det föreligger 
fallrisk. 
ϕC1 Adams balans är nedsatt och han går med käpp. 
 
C2 Adam besväras av nedsatt syn på ena ögat p.g.a. tidigare 
propp samt att andra ögat är drabbat av gula fläcken. 
P1C2 Detta medför att Adam p.g.a. att synen är nedsatt har 
vissa svårigheter att orientera sig i okända och även i delvis i 
kända miljöer. 
P2C2 Det kan uppstå vissa svårigheter för Adam att på egen 
hand ta sig längre sträckor p.g.a. nedsatt syn och trakeostomi 
vilket gör att han inte alltid blir förstådd till fullo. 
P1P2C2 Uppger att han tycker det är besvärligt att vistas i nya 
miljöer med nya människor p.g.a. det handikapp han har i och 
med talsvårigheterna. 
 
C3 Adam är en ensamboende man. 
ϕC3 Detta har förvärrats sedan den kvinna han spenderade 
mycket tid med och i princip bodde tillsammans med, har 
flyttat till särskilt boende. 
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och hämtar mat. 
C1P4 Något döttrarna är lite oroliga över att detta inte sker 
varje dag. 
C2P4 Döttrar och läkare är av åsikten att han behöver en 
rullator. 
C1C2P4 Något som Adam motsatt sig hittills. 
 

P1ϕC3 Adam berättar vid hembesöket att han känner sig mer 
och mer ensam. 
 
C4 Att hans minne försämrats senaste året är enligt Adam en 
bidragande orsak till viss osäkerhet vid tillfällen då han beger 
sig ut. 
ϕC4 Vidare berättar Adam att han upplever att minnet har 
försämrats senast året, han har svårt att komma ihåg t.ex. 
födelsedagar och dylikt. 
P1C4 Minnesförsämringen är något döttrarna instämmer i. 
P1P1C4 Döttrarna är frågande till om Adam har den hjälp han 
är i behov av. 
 
C5 Att vistas i en så ren miljö som möjligt är av största vikt för 
att undvika att han drabbas av ytterligare problem med 
andningen. 

 

Värderande analys - Adam 

I P1 framförs att Adam i dagsläget är nöjd och avstår från annan hjälp av hemhjälpen än städ och tvätt 
och i P2 informerar Adam att han vill fortsätta att sköta hygienen själv även om det inte är helt lätt. 
Båda argumenten talar starkt för tesen eftersom Adam uttryckligen vill klara sig själv. Att Adam får 
hjälp av döttrarna argumenteras för i P3, hållbarheten och relevansen är dock inte hög. I P4 
argumenteras det för att Adam, i likhet med vad gäller hygienen, anstränger sig för en självständighet 
då han vill gå ned till restaurangen, gärna utan hjälp av en rullator. Att Adam inte förefaller vara i 
behov av omfattande hjälp argumenteras för på ett relativt övertygande sätt. 
     Att Adams gångförmåga försämrats och att det föreligger fallrisk argumenteras för i C1 på ett 
övertygande sätt men får en svagare hållbarhet med kunskapen om att detta skulle kunna underlättas 
med en rullator, P4. I C2 argumenteras starkt för att Adams fysiska status medför problem i okända 
och delvis även i kända miljöer men de är inte argument som på ett hållbart och relevant sätt försvagar 
tesen, problemen i detta fallet skulle troligen kvarstå även med en ålderdomshemsplacering. C3 väger 
dock tyngre, att Adam känner sig ensam efter att den kvinnan han spenderat mycket tid tillsammans 
med och i princip levde ihop med flyttat till ett särskilt boende försvagar tesen kraftigt men det 
framkommer inte om det är så att Adam önskar flytta till samma boende. Argumentet är något oklart 
och tappar lite i hållbarhet och relevans. Är det så att Adam vill flytta till samma boende som kvinnan 
det refereras till skulle C3 självfallet utgöra ett argument som på ett mycket påtagligt sätt försvagade 
tesen då det är orimligt att kommunen inte möjliggör ett fortsatt samboende och separerar par. 
Minnesproblematiken är något som på ett övertygande sätt argumenteras för och som styrks av 
döttrarna. Argumentet bedöms ha en hög hållbarhet men om det är relevant är dock mer osäkert. 
Argumentet C5 är ej relevant. 
     Slutsats: Pro-argumenten P1 och P2 bedöms styrka tesen på ett påtagligt sätt, de är hållbara och 
relevanta. Contra-argumenten bedöms inte tillräckligt starka med reservation för argumenteringen 
kring den kvinna som flyttat vilket lett till att Adam känner sig ensam. Tesen anses sammanfattningsvis 
som orimlig om det i själva verket är så att Adam vill tillbringa sin tid med den kvinna som 
framkommer i argumentationen. 
 

Fig. 5. 
Beskrivande analys - Agnes 

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 Har behov av hemhjälp dagligen och är beviljad hemhjälp 
enligt tidigare ansökan. 
ϕP1 Har hemhjälp med bäddning, disk, städning, tvätt, 
hårtvätt, dusch, inköp, renbäddning och måltider. 
P1P1 Har hjälp med måltiderna tre gånger per dag, nattillsyn 

C1 Har tidigare brutit axeln och benet på högra sidan med 
påföljande rörelsehinder. 
P1C1 Går kortare sträckor med rullator eller käpp. 
ϕP1C1 Klarar endast gå kortare sträckor med rullator, behöver 
vilopauser. 
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p.g.a. av oro samt trygghetslarm. 
P2P1 Grunden för taget beslut om avslag anses vara detsamma 
som tidigare då det inte framkommit nya skäl till att ändra taget 
beslut på ansökan om boende på ålderdomshem. 
P1P2P1 Ansökte om plats sommaren 2004 men fick då avslag 
med motiveringen att omvårdnadsbehovet kan tillgodoses i 
egna hemmet med stöd i form av hemhjälp. 
 
P2 Hon vill gärna klara sig själv så långt som möjligt. 
ϕP2 Morgonrutinerna tar ca 2 timmar innan hon är klar. 
P1P2 Ibland går hon till affären men måste då sätta sig ned vid 
varje parkbänk och vila sig på vägen. 
 
P3 Flyttade för att komma närmare sonen med familj. 
P1P3 Sonen delar i medicindosett 1 gång per vecka. 
 
 

 
C2 Är mycket orolig och ängslig till sin läggning. 
P1C2 Uppger att hon är väldigt orolig, främst om nätterna då 
hon får ont i bröstet. 
ϕP1C2 Hon har relativt nyligen fått starka, lugnande mediciner 
utskrivna. 
P1ϕP1C2 Hon säger att hon har svårt att avgöra hur många 
hon tar. 
P2C2 Hon är rädd för att ramla då hon måste gå på toaletten 
under ett antal tillfällen under natten. 
P1P2C2 Morgnarna är extra ansträngande eftersom hon då 
fortfarande är påverkad av den medicin hon tar under 
kvällen/natten för att minska oron. 
P3C2 Hon känner att hjälpen är otillräcklig för att hon ska 
kunna må bra och känna sig trygg och lugn i egna hemmet. 
P4C2 Behovet av hemhjälp i nuvarande situation är till stor del 
baserat på Agnes oro. 
P1P4C2 Små förändringar kan bli stora katastrofer. 
 
C3 Hon säger att hon har stort behov att komma ut och träffa 
människor. 
ϕ1C3 Tidigare har Agnes varit aktiv i PRO men orkar inte 
längre med det. 
ϕ2C3 Har även spelat bingo men kan ej längre göra det 
eftersom hon inte kommer upp för trappan till lokalen. 
P1C3 Ensamhetsproblematik. 
 
C4 Har hjärt- och kärlkramp och får blodförtunnande medicin. 
 
C5 Utsliten rygg. 

 

Värderande analys - Agnes 

P1 förefaller i ett första skede väl argumenterat med hänvisning till hemtjänstinsatser som skall 
tillgodose behovet av hjälp, contra-argumentet försvagar dock P1 då Agnes uppenbarligen redan ett år 
innan den nuvarande utredningen ansåg sig ha behov av en placering. Hon fick då avslag men Agnes 
bemödar sig ändå att göra en ny ansökan trots detta. P1 bedöms ha en svag hållbarhet och relevans. 
Att Agnes vill klara sig själv så gott som möjligt vänds emot henne, P2, och används som ett argument 
mot en placering men Agnes framstår med tanke på de stora hemtjänstinsatserna inte som helt 
självständig trots detta argument, P2 har därmed en låg hållbarhet och låg relevans. Det sista 
argumentet, P3, framstår som helt irrelevant. 
     C2 talar mycket starkt emot tesen. Agnes oro framstår med tanke på den mycket omfattande och 
väl understödda argumentationen som mycket problematisk för henne. Medicineringen och 
hanteringen av medicinen verkar inte med tanke på det som framkommer vara helt i sin ordning. 
Fallrisk på nätter och att hon fortfarande på morgonen påverkas av medicinen talar ändå för 
heldygnsomsorg. C2 förefaller som hållbar och relevant mot tesen. I C3 argumenteras det för Agnes 
önskemål vad gäller hennes sociala önskemål. Agnes framställs som en social, aktiv person som mår 
bra av sociala aktiviteter. C3 bedöms ha en relativt hög hållbarhet och relevans då det kan tänkas att en 
plats på ålderdomshem skulle förbättra Agnes sociala liv. C4 och C5 har varken hög hållbarhet eller 
relevans då argumenten inte på något sätt underbyggs. 
     Slutsats: Tesens rimlighet förefaller relativt svag. 
 

Fig. 6. 
Beskrivande analys - Alf 

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 På boråd bedöms Alf kunna få sitt behov av omsorg C1 Väninnan vittnar om att han äter dåligt. 
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tillgodosett i hemmet. 
ϕP1 Har insatser i form av daglig leverans av matlåda, städning 
1 g/månaden, inköp 1g/veckan, tvätt 1g/månaden samt 
renbäddning. 
 
P2 Har svårt att beskriva sina problem ingående. 
 

P1C1 De har umgåtts en del men hon känner inte att hon kan 
ta på sig ansvaret att ”underhålla” honom speciellt med tanke 
på att han inte längre lämnar sin lägenhet. 
C1P1C1 Ut frågar om det skulle hjälpa med rullstol men Alf 
tycker det känns tidigt och han är rädd att bli sittande. 
ϕP1C1 Alf kan få ledsagning till restaurangen i rullstol om så 
skulle behövas. 
det anordnas aktiviteter på servicehuset för att skapa 
gemenskap och bryta isolering. 
 
C2 Har till en början inte trivts så bra på servicehuset 
C1C2 Men det har blivit bättre och bättre. 
 
C3 Lider av degeneration i ländryggen. 
ϕ1C3 Uppger att han har värk samt stora rörelsesvårigheter. 
ϕ2C3 Går böjd och har stora gångsvårigheter, kan inte gå utan 
stöd, använder rullator. 
P1C3 Uppger att han fått allt mer problem med sin rygg. 
ϕ1P1C3 Främst har han problem när han rör sig och han orkar 
inte längre gå ner till restaurangen för att äta lunch. 
ϕ2P1C3 Har även problem att stå i kö. 
P2C3 Han har ramlat vid flera tillfällen på grund av 
balanssvårigheter samt att benen har blivit svagare och viker sig 
ibland. 
P3C3 Han har dock känt sig isolerad den senaste tiden sedan 
han blivit sämre, Alf har, tidigare, gått ner och ätit i matsalen 
varje dag. 
P4C3 På grund av sina ryggbesvär klarar Alf inte själv att utföra 
tyngre sysslor eller att gå längre sträckor. 
 
C4 Alf känner sig mycket isolerad och har tappat matlusten. 
ϕC4 Väninnan ringer och berättar att hon är orolig för Alf som 
blivit allt mer isolerad. 
P1C4 Uppger att han lider av tristess. 
ϕ1P1C4 Han vittnar om att han den senaste tiden inte gått ut 
utan bara vistats i sin lägenhet p.g.a. ryggbesvären. 
ϕ2P1C4 Han känner sig i nuläget mycket isolerad eftersom han 
inte längre orkar ta sig ut ur sin lägenhet för att träffa 
människor i de allmänna utrymmena. 
 
C5 Brodern har tidigare hjälpt till med inköpen men orkar nu 
inte längre p.g.a. sjukdom. 
P1C5 Alf träffar inte längre sina anhöriga då varken Alf eller 
brodern orkar ta sig till varandra. 
ϕC5 Höjdpunkterna har tidigare varit att åka och hälsa på sin 
bror. 
P1P1C5 Men Alf har nu tackat nej då han blivit inbjuden 
eftersom han inte orkar. 
 
C6 Inkontinent. 
ϕC6 Uppger att han har stora problem med detta. 
C1ϕC6 Har skydd. 
 
C7 Har även fått sänkt allmäntillstånd efter lunginflammation. 
C1C7 Han har talat med sköterskan. 

 

Värderande analys - Alf 

P1 bedöms ha en hög hållbarhet och relevans. P2 bedöms ha en låg hållbarhet men det är däremot 
relevant att ta upp Alfs svårigheter att beskriva sina problem ingående. Problemet är dock att ansvaret 
läggs på Alf att förklara sig och inte på den stödjande omgivningen att aktivt undersöka och försäkra 
sig om hur det förhåller sig med Alf och hans önskemål. 
     Contra-argument av första ordningen, C1, har en svag hållbarhet då det är svårt att avgöra 
tillförlitligheten av väninnans utsaga. Att Alf ej vill använda sig av rullstol för att han är rädd för att bli 
sittande vänds emot honom i C1P1C1 och i ϕP1C1 vilket jag anser vara svaga contra-argument. Alfs 
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vilja att upprätthålla sin fysiska status bör respekteras och uppmuntras, att ordinera hjälpmedel i ett 
alltför tidigt stadium är contraproduktivt och inte i enlighet med att klienter skall tränas för att 
bibehålla fysiska funktioner eller bromsa en försämring av sagda funktioner. C2 har en hög hållbarhet 
och relevans men tonas ned med C1C2 och talar för att en viss invänjningsperiod har behövts. C3 
bedöms ha mycket hög hållbarhet och relevans med många pro-argument av lägre ordningar som 
styrker C3. Alf fysiska tillkortakommanden argumenteras för på ett övertygande sätt. Alf har inte bara 
stora fysiska problem, han känner sig dessutom isolerad, C4, han har tappat matlusten och lider av 
tristess, P1C4. Dessutom har kontakten med hans bror inte längre kunnat upprätthållas, C5, och alla 
dessa contra-argument bedöms både som hållbara och relevanta och talar starkt emot tesen. Att Alf 
känner sig isolerad och inte äter argumenteras för på ett övertygande sätt. Ett sjätte argument, C6, som 
kanske inte talar för en placering på särskilt boende beskriver Alfs problem med inkontinens. Alfs 
problem med detta undermineras av bedömaren med ett contra-argument att han har skydd. Men 
argumentationen anses inte klar, har han problem som löses med ett skydd eller har han problem med 
detta trots skyddet. Contra-argumentet har inte en tillfredsställande hållbarhet. Dessutom kan det antas 
att inkontinens upplevs som besvärande oavsett om man har skydd eller ej. Bara det faktum att behöva 
skydd kan nog upplevas som besvärande i sig. Sista contra-argumentet som påpekar Alfs sänkta 
allmäntillstånd undermineras på ett liknande sätt med ett contra-argument att han talat med sköterskan. 
Men vad sköterskan sa, det framgår inte i argumentationen. Contra-argumentet anses därmed ha en låg 
hållbarhet 
     Slutsats: Tesen är inte rimlig. 
 

Fig. 7. 
Beskrivande analys - Alva 

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 Ansökan avslås med motiveringen att hemhjälpsinsatser i 
ordinärt boende ej har prövats. 
P1P1 Har ej velat ansöka om hemhjälp. 
 
P2 Ansökte och blev beviljad servicehus 2002, Alva återtog 
ansökan då hon ville bo kvar i villan. 
 
P3 Hemsjukvården ger insulin varje morgon. 
 
P4 Har haft trygghetslarm sedan 2003. 
 
P5 Har färdtjänst för taxi sedan många år. 
 

C1 Framförallt sonen men även dottern har sedan Alva kom 
hem från sjukhuset varit hos Alva dagligen för att hjälpa henne. 
ϕC1 Dottern hjälper till med dusch. 
P1C1 Anhöriga hjälper även till med handling, tvätt, städning 
och trädgårdsskötsel. 
P2P1 Alva känner sig trött och smärtpåverkad och anser att 
hon ej längre klarar av att bo i sin villa trots stöd och 
hjälpinsatser av anhöriga. 
 
C2 Sviter efter en bäckenfraktur i januari 2005. 
ϕC2 Har haft svåra smärtor sedan hon ramlat i januari och fått 
en bäckenfraktur. 
C1ϕC2 Har morfinplåster som smärtlindring. 
 
C3 Synen har ytterligare försämrats. 
ϕC3 Nedsatt syn p.g.a. gula fläcken. 
P1C3 Behöver tillsyn vid personlig hygien, på- och avklädning 
p.g.a. kraftigt nedsatt syn. 
P2C3 Enligt både Alva själv och hennes anhöriga har hon fått 
allt svårare att kunna klara sig själv. 
 
C4 Hon behöver hjälp framförallt med mathållningen som är 
mycket viktig med tanke på hennes diabetes och att hon är 
vegetarian. 
ϕC4 Har insulinbehandlad diabetes sedan 2000. 
 
C5 Lider av hjärtsvikt. 
 
C6 Har nedsatt hörsel. 
C1C6 Har hörapparat på båda öronen. 
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Värderande analys - Alva 

P1 bedöms ha en låg hållbarhet och låg relevans. Denna argumentation baseras på en föreställning om 
att det är ett måste att pröva hemtjänstinsatser innan en klient beviljas en plats på ålderdomshem. Vad 
talar emot att en person kan få en plats direkt utan att behöva pröva hemtjänstinsatser? P1P1 som 
argumenterar för att Alva ej har velat ansöka om hemhjälp vänds emot henne, men det redogörs inte 
för varför Alva ej velat ha hemhjälp vilket sänker hållbarheten och relevansen hos detta pro-argument. 
P2 saknar hållbarhet och relevans då argumenten gäller för förhållanden året 2002, det vill säga tre år 
innan denna utredning skedde och förhållanden kan förändras över tid, ibland mycket fort dessutom. 
P3 och P4 gör gällande att Alva får god hjälp i hemmet tack vare hemsjukvården samt trygghet tack 
vare larmet men argumentationen underbyggs inte på något sätt. Pro-argumenten har dock en viss 
hållbarhet och relevans. 
     Contra-argumentet, C1, att Alva får mycket och dagligen hjälp av barnen har en hög hållbarhet och 
relevans och underbyggs trovärdigt, kommunen ska inte undgå ansvarstagande genom att anhöriga 
belastas och ges ansvar. C2 har också en mycket hög hållbarhet och relevans, Alvas komplikationer på 
grund av frakturer leder till att hon behöver morfinplåster som smärtlindring. Under tredje contra-
argumentet av första ordningen framkommer att Alva på grund av nedsatt syn behöver hjälp med 
personlig hygien, av- och påklädning, dessutom argumenteras för att Alvas tillstånd försämras. 
Riktlinjerna redogör för att framförallt personer med behov av hjälp med ADL-bestyr skall beviljas 
plats på ålderdomshem. C3 bedöms ha en hög hållbarhet och relevans. Under C4 argumenteras för att 
Alva behöver hjälp i matsituationen, detta argument bedöms också ha en hög hållbarhet och relevans. 
Att Alva lider av hjärtsvikt, C5, underbyggs ej på något sätt och får därmed en låg hållbarhet och 
relevans. Sista argumentet redogör för Alvas hörselnedsättning men av argumentationen att döma 
nedtonas problematiken, med C1C6, då det redogörs för att en hörapparat kompenserar 
funktionshindret. C6 bedöms därmed ha en högre hållbarhet och relevans. 
     Slutsats: Pro-argumenten är svaga och många starka contra-argument talar för att tesen inte är 
rimlig. 
 

Fig. 8. 
Beskrivande analys - Axel 

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 Är sedan tidigare beviljad servicehus. 
ϕP1 Behov av omvårdnad kan tillgodoses genom hemhjälp i 
servicehus. 
P1P1 Stadsdelsnämnd bedömer att du uppnår en skälig 
levnadsnivå i lägenhet i servicehus. 
 

C1 Är särbo sedan många år, bor just nu stadigvarande hos 
henne. 
ϕC1 Särbo hjälper till med att sätta på stödstrumpor, lagar mat 
och tvättar. 
P1C1 De har även ett sommarhus i stockholmstrakten där de 
tillbringar mycket tid. 
 
C2 Har lägenhet om 2 r o k, 3 tr. utan hiss. 
ϕC2 Vill bo i lägenhet då det inte finns hiss. 
P1C2 Önskar flytta till annat boende p.g.a. svårigheter att gå i 
trapporna. 
 
C3 Opererat benbrott -00 har fortfarande problem efter detta. 
ϕC3 Fall i rulltrappan, smärtor och stelhet i kroppen. 
P1ϕC3 Svårigheter att använda höger hand på grund av 
stickningar, svårt att böja kroppen. 
P2ϕC3 Kan inte räta på huvudet, går med huvudet nedsänkt. 
 
C4 Vill flytta till ålderdomshemmet där de serverar kosher-mat. 
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Värderande analys - Axel 

Det första pro-argumentet av första ordningen, P1, tillsammans med P1P1 gör klart att Axel blivit 
beviljad servicehus men hur Axel har ställt sig till detta framgår dock inte med klarhet någonstans i 
utredningen. Har han nekat och i sådana fall varför? Hållbarheten sänks på grund av detta och kan inte 
anses som särskilt stark anser jag och relevansen är därmed inte heller stark. 
     C1 anses också som ett svagt argument mot tesen. Att Axel bor hos särbon är mer ett resultat av att 
hans egen lägenhet ej fungerar tillfredsställande på grund av frånvaron av hiss och inte på grund av ett 
behov av ålderdomshem. ϕC1 talar för att ett visst hjälpbehov vad gäller ADL föreligger, men det 
framställs inte på ett övertygande sätt. P1C1, som redogör för att de har ett sommarhus förefaller helt 
irrelevant i sammanhanget. Nekas alla som har ett sommarhus en placering på ålderdomshem eller är 
det något som talar för insatser? Argumentet förbryllar. C2 är inte heller varken hållbart eller relevant. 
Att en person bor i en lägenhet utan hiss och att personen därmed har svårt att ta sig i och ut ur 
fastigheten är varken hållbara eller relevanta argument för en placering på särskilt boende, möjligtvis 
för ett lägenhetsbyte. C3 har dock en högre hållbarhet och relevans. Fallrisk och frakturer förekommer 
i många ärenden som leder till bifall men här kanske fallrisken tonas ned med tanke på att det skedde i 
en rulltrappa. Rulltrappor kanske är farliga och bör undvikas efter en viss ålder. C4, kostpreferenser av 
kulturella/religiösa skäl är varken ett hållbart eller relevant argument för en placering på 
ålderdomshem. Dessa skäl väger inte lika tungt som omfattande behov av hjälp med till exempel 
intimhygien eller bristande förmåga att självständigt fungera vid måltiderna. 
     Slutsats: Varken argumentationen för tesen eller argumentationen emot tesen förefaller särskilt 
övertygande, tesens hållbarhet förefaller dock rimlig.  
 

Fig. 9. 
Beskrivande analys - Amanda  

 
T Klienten har inte behov av den ansökta insatsen. 
P1 Ansökte om ålderdomshem men fick avslag med 
motiveringen att omvårdnadsbehovet kunde tillgodoses i 
hemmet genom hemtjänstinsatser. 
 
P2 Har sedan tidigare uppgett att hon klarar sin hygien. 
 
P3 Matsituationerna har fungerat. 
ϕP3 Amanda har fått sin mat varje dag. 
C1ϕP3 Men Amanda kommer inte ihåg vad som är 
överenskommet. 
P1P3 Enligt enhetschef säger Amanda ofta att sonen sköter 
inköpen och vill själv ej medverka till att beställa mat. 
P2P3 De frågar vad Amanda vill äta, hon får titta på matlistan 
och de tar upp matlådor från restaurangen om så önskas. 
P2P3 På kvällen däremot vill hon oftast inte ha mat men ibland 
tar hon emot mindre mål som flingor. 
P1P2P3 Hon har alltid ätit lite enligt gruppledaren på 
servicehuset. 
 
P4 Amanda kommer också att erbjudas extra stöd genom 
samarbete med ålderdomshemmet. 
 

C1 Amanda uttrycker vid hembesöket att hon önskar bo på ett 
ålderdomshem. 
ϕ1C1 Hon vill äta tillsammans med  andra. 
ϕ2C1 Känner sig ensam och önskar mer samvaro med andra. 
C1ϕ2C1 Personalen meddelar att det är svårt att få ut Amanda 
på aktiviteter i huset. 
 
C2 Hon behöver också hjälp med serviceinsatser samt 
matsituationen. 
ϕ1C2 När Amanda uppger hon har ätit har hon så gott som 
hela matlådan kvar i kylen. 
ϕ2C2 Har ingen matlust äter dåligt enligt son. 
ϕ3C2 Amanda har ätit när barnen varit där och gjort henne 
sällskap varför de tror det beror på isolering. 
P1C2 Amanda bedöms ha behov av social samvaro för sin 
psykiska hälsa samt för att få sin matlust tillbaka. 
C1ϕ3C2 Kan ej äta all kost på grund av värk, svårigheter att 
tugga maten väl och bråck i matstrupen. 
 
C3 Hemhjälpen har enligt sonen inte fungerat vilket även 
enhetschefen styrkt. 
ϕC3 Många personal har varit inblandade. 
P1C3 Inköp och matsituationen har ej fungerat. 
ϕP1C3 Vid inköpen har det, enligt Amanda, inte planerats 
enligt vad som finns hemma och  
vad som behövs. 
C1ϕP1C3 Amanda vill själv inte klaga. 
P2C3 Amanda uttrycker ofta irritation över personalens 
beteende mot anhöriga. 
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C4 Amandas minne har försämrats ytterligare. 
ϕ1C4 Hon minns ej vad hon beställt för mat. 
ϕ2C4 Hon minns ej att det är personalen som skall sköta 
inköpen. 
 
C5 Sonen tycker inte att det har blivit bättre efter detta möte 
utan upplever att Amanda inte får den omvårdnad hon 
behöver. 
P1C5 Sönerna har tidigare oroat sig för sin mor. 
C1C5 Undertecknad tar upp möjligheten att Amanda eventuellt 
kan äta på ålderdomshemmet men bo kvar i sin lägenhet. 
C1C1C5 Sonen uppger att han inte längre tror på förbättring 
från servicehuset. 
 
C6 Amanda har vid flera tillfällen upplevt att personalen inte 
svarar på hennes frågor. 
C1C6 Det kanske beroende på att hon inte hör deras svar. 
ϕ1C1C6 Amanda har nedsatt hörsel. 
C1ϕ1C1C6 Amanda har hörapparat. 
 
C7 Amanda har enligt sönerna och personalen 
minnesproblematik. 
ϕC7 Hon har börjat glömma allt mer och framförallt så har 
hon ätit dåligt. 
Cϕ1C7 Amanda har fått dosett då hon glömmer ta medicinen. 
P1C7 Läkare har gett intyg på att Amanda är åldersglömsk. 
 
C8 Behöver hjälp med städning, inköp, renbäddning samt 
matsituationerna. 
P1C8 Amanda orkar inte bära tunga saker och hon har svårt att 
renbädda sängen. 
ϕ1C8 Amanda har kärlkramp, klaffel och blir lätt andfådd. 
ϕ2C8 Blir för ansträngande för hjärtat. 
 
C9 Har värk i fötterna sedan en tid tillbaka. 
P1C9 Använder rullator då hon går ut i korridoren, går annars 
med käpp. 
 
C10 Amanda har problem med inkontinens. 

 

Värderande analys - Amanda  

I P1 argumenteras för att Amanda tidigare sökt plats men blivit nekad då hemtjänstinsatser ansågs 
kunna tillgodose behovet av omvårdnadsinsatser, men det talas inte något om hur det står till i 
dagsläget. Hållbarheten men framförallt relevansen bedöms som låg. Att Amanda sedan tidigare 
uppgivit att hon klarar hygienen upplevs också som ett argument baserat på en tidigare bedömning. P2 
bedöms som svagt, av samma anledningar som P1. I P3 argumenteras det för att matsituationerna 
fungerat men att problem kan uppstå. Ansvaret läggs på Amanda för att hon påstås inte komma ihåg 
saker. Argumentets hållbarhet och relevans naggas i kanten av sådana svaga contra-argument, 
personalens förhållningssätt måste anpassas efter klientens förutsättningar. Att Amanda kommer att 
erbjudas extra stöd genom samarbetet med det särskilda boendet är bra men det beskrivs tyvärr inte på 
vilket sätt detta ska ske. Detta leder till att argumentet inte på ett övertygande sätt hjälper till att styrka 
hypotesen, snarare tvärtom eftersom tesen talar för ett avslag på ansökan om plats på särskilt boende. 
     C1 med dess pro-argument upplevs som hållbara och relevanta, contra-argumentet är inte 
uttömmande vilket sänker dess trovärdighet. Varför är det svårt att få ut Amanda på aktiviteter? C2 
beskriver svårigheter i matsituationen vilket motsäger P1 och när det står att läsa i C3 att hemhjälpen 
inte fungerat så klarnar bilden. Det framförs många fler argument för att hemhjälpen och 
matsituationen inte fungerar vilket får vågskålen att väga över mot contra-argumentens högre 
hållbarhet och relevans. Att Amanda har en minnesproblematik framgår med all tydlighet i C4 
tillsammans med läkarutlåtandet som det argumenteras för i P1C7. I C1C5 föreslår biståndsbedömaren 
lösningar genom att låta det särskilda boendet ta en mer aktiv roll vilket absolut inte stärker tesen om 
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att Amanda inte har behov av den ansökta insatsen, nämligen särskilt boende. I C8 argumenteras för 
att Amanda har ett stort behov av hjälp och även här återkommer matsituationen. C9 och C10 är också 
svaga men förefaller inte ens värda att kommentera med tanke på hur motsägelsefull hela utredningen 
framstår och med tanke på de svaga pro-argumenten som presenterats. 
     Slutsats: Tesen är inte rimlig. 
 

Bifall 

För följande pro et contra listor som beskriver och värderar argumentationen i bifallsärendena gäller 
denna precisering av tesen: Klienten uppfyller de kriterier Stockholms stads riktlinjer uppställer vad 
gäller behoven av en permanent placering på särskilt boende med heldygnsomsorg/ålderdomshem. 
 

Fig. 10. 
Beskrivande analys - Betty 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Har enligt tidigare anteckningar SLA, Kol och hjärtsvikt. 
ϕ1P1 Betty har under lång tid åkt in och ut på sjukhus på 
grund av andningssvårigheter och hjärtbesvär. 
ϕ2P2 Hon har den senaste tiden tillbringat minst lika mycket 
tid på olika sjukhus som i hemmet. 
ϕ3P2 Under hösten och vintern har Betty varit inlagd på 
sjukhus åtskilliga gånger. 
ϕ4P2 Flera planerade hembesök har fått ställas in för att Betty 
blivit inlagd på sjukhus på grund av hjärt- och andningsbesvär. 
P1P1 Betty har känt sig för svag för att ta emot besök. 
ϕP1P1 Eftersom Bettys allmäntillstånd varierar är det inte 
säkert att hon orkar duscha när hemhjälpen kommer för att 
hjälpa till med dusch. 
P2P1 Tycker inte att hon kan få den hjälp hon behöver när hon 
behöver den. 
ϕP2P1 Betty blir trött vid minsta ansträngning och orkar då 
inte ha folk omkring sig. 
C1ϕP2P1 Samtidigt känner hon sig isolerad och otrygg och har 
behov av att känna att hon kan få hjälp när hon behöver den. 
 
P2 Bettys stora oro påverkar både henne och hennes anhöriga 
negativt. 
P1P2 Har haft trygghetslarm och daglig trygghetsringning av 
hemtjänst i flera år. 
 
P3 Hon har förslitningar i höften som inte kan opereras. 
 
P4 Betty är änka och bor ensam i en lägenhet. 

C1 Betty har mycket tät kontakt med sin anhöriga. 
ϕ1C1 De har mycket telefonkontakt med Betty som ringer 
flera gånger per dag för att känna sig trygg. 
ϕ2C1 Betty ringer anhöriga när hon sätter på spisen och när 
hon stängt av. 
P1C1 Anhöriga handlar och hjälper Betty med småärenden. 
ϕP1C1 Sonen handlar färdiglagad mat som Betty värmer själv. 
 
C2 Betty har tidigare haft lite hemhjälp men har nu endast 
trygghetsringning och larm. 
C1C2 Vill inte ha hemhjälp eftersom hon inte orkar med deras 
besök. 
P1C1C2 Anhöriga hjälper till mycket istället och besöker Betty 
ofta. 
 
 

 

Värderande analys - Betty 

P1 bedöms ha en mycket hög hållbarhet och relevans då det argumenteras trovärdigt kring en historik 
av sjukdom och ett osäkert och varierande allmäntillstånd som försvårar för hemtjänsten att fungera 
optimalt. Utöver sina svaga fysiska förutsättningarna har Betty dessutom en tyngande problematik som 
härrör från hennes oro, P2, vilket bidrar till att styrka tesens rimlighet. Även P2 bedöms ha en hög 
hållbarhet och relevans även om det inte argumenteras fullt så slagkraftigt som i det föregående 
avsnittet. P3 och P4 bidrar däremot inte med samma hållbara och relevanta argumentering till att styrka 
tesen då de inte alls underbyggs med trovärdiga pro-argument av lägre ordningar. 
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     Contra-argumentet, C1, lyfter upp den goda relation Betty har med sin anhöriga men contra-
argumentens pro-argument avslöjar snarare Bettys stora orosproblematik och argumenten fungerar 
snarare till att stärka tesen, Hela C1 bedöms ha en låg hållbarhet på grund av den motsägelsefulla 
underbyggnaden av pro-argument. Detsamma gäller för C2, biståndsbedömaren presenterar svaga 
contra-argument. Det förefaller som att anhöriga får kompensera för hemtjänstens bristande insatser. 
     Slutsats: Tesen bedöms vara rimlig. 
 

Fig. 11. 
Beskrivande analys - Barbro 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Patientens nedsatta balans är ett stort problem för patienten 
säger arbetsterapeuten. 
ϕP1 Känner sig lätt yr säger arbetsterapeuten. 
P1P1 Har ramlat i bostaden och ådragit sig en höftledsfraktur 
som opererades. 
ϕP1P1 Då patienten glömmer bort att vara försiktig och hålla i 
sig vid förflyttningar är fallrisken stor säger arbetsterapeuten. 
P1ϕP1P1 Patienten tycker det är mycket obehagligt att känna 
sig yr och hon är rädd att ramla. 
P2P1 Behöver hjälp att plocka fram kläder samt med 
handräckning. 
P1P2P Sjuksköterskan håller med arbetsterapeutens 
bedömning. 
ϕP2P1 Barbro behöver tillsyn vid alla förflyttningar på grund 
av hennes yrsel och den stora fallrisken. 
C1P1 Läkarna på avd. har undersökt Barbro men hittar ej 
någon orsak till hennes yrsel. 
C1C1P1 Det går ej att medicinera eller på annat sätt få bort 
den. 
P3P1 Barbro kommer troligtvis att få leva med sin svåra yrsel. 
C2P1 Går i dagsläget med rullator. 
 
P2 Barbro känner sig ej trygg med tanken att återvända till sin 
tidigare bostad. 
ϕP2 Vill bo någonstans där hon kan äta med andra, ha en 
social samvaro samt ha närhet till personal. 
 
P3 Sonen framför även han att Barbro är i behov av ett 
permanent ålderdomshem med personal dygnet runt. 
ϕP3 Sonen berättar att Barbro ramlat vid ett flertal tillfällen 
tidigare, både i och utanför bostaden. 
 
P4 Bor ensam i lägenhet. 
 
P5 Är änka sedan 8 år tillbaka. 

C1 För övrigt klarar patienten att utföra sin personliga vård 
avseende hygien samt klädsel. 
C1C1 Om hon får hjälp med tillsyn. 
 
 

 

Värderande analys - Barbro 

P1 förefaller ha en hög hållbarhet och relevans. Barbros många fall och frakturer är starka argument 
som talar för tesen. Då biståndsbedömaren hänvisar till flera olika yrkeskategorier som alla verkar ha 
en gemensam inställning till problematiken kring yrsel, fall och risk för frakturer stärks 
argumentationen. Contra-argumenten gällande att läkare ej funnit orsakerna till yrseln och att Barbro 
går med rullator bedöms inte som något som starkt talar emot argumentationen, det poängteras 
dessutom att Barbro kommer att få leva med sin yrsel. Att Barbro inte känner sig trygg i sin lägenhet 
och vill ha närhet till personal, P2, och detta dessutom är åsikter som delas av sonen, P3, anses de alla 
vara argument som stärker tesen för en placering på ålderdomshem. Argumenten att hon bor ensam, 
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P4, och är änka, P5, är dock båda två svaga argument för en placering och stärker ej tesen då de inte 
underbyggs med övertygande under-argument. 
     Det enda contra-argumentet mot tesen, C1, som talar för att Barbro har en viss självständighet vad 
gäller personlig vård och hygien samt klädsel undermineras med, C1C1, att detta är under 
förutsättningen att hon får hjälp med tillsyn. 
     Slutsats: Tesen stärks med argumentationen och förefaller rimlig. 
 

Fig. 12. 
Beskrivande analys - Bengt 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Har yrsel och stor fallrisk. 
ϕ1P1 Lårbensfraktur med påföljande gångsvårigheter. 
ϕ2P1 Ytterligare ett fall, ådrog sig överarmsfraktur höger sida, 
är högerhänt. 
C1P1 Varit på rehabilitering efter överarmsfraktur. 
C1C1P1 Lågt blodtryck, har drabbats av svimningsattacker 
senaste tiden, ramlat fler gånger. 
C2P1 Går med rullator. 
 
P2 Bor ensam i lägenhet. 
ϕP2 Sedan 2005 bor hustrun på ålderdomshem. 
P1ϕP2 Det är anledningen till att Bengt önskar få komma dit. 
 
P3 Bengts hälsotillstånd försvårar egen förmåga att utföra 
några ADL moment alls. 
ϕ1P3 Har hjälp på morgonen upp ur sängen, hygien, 
påklädning, frukost, bäddning och disk. 
ϕ2P3 Hjälp mitt på dagen med huvudmålet, skära upp maten. 
ϕ3P3 Hjälp på kvällen med lättare måltid, avklädning och 
sänggåendet. 
ϕ4P3 Hjälp med städning. 
ϕ5P3 Hjälp med tvätt. 
 
P4 Har färdtjänst. 
 
P5 Låga blodvärden, får med jämna mellanrum 
blodtransfusion. 
 
P6 Stomi. 
 
P7 Hjärtbesvär. 

C1 Har en dotter och son. 
 

 

Värderande analys - Bengt 

I detta ärende framhålls tre mycket hållbara och relevanta argument som talar för tesen. P1 bedöms 
som både hållbart och relevant. Att Bengt har varit på rehabilitering, C1P1, och att han går med 
rullator kan möjligtvis försvaga argumentationen något, det kan ju tänkas att Bengt med hjälp av 
rullatorn blivit säkrare vid förflyttningar men jag anser dock att det inte är särskilt starka contra-
argument. Vad gäller Bengts önskan att få bo tillsammans med sin hustru på samma boende, P2, så 
anser jag att det självfallet är både ett hållbart och relevant argument och samtidigt ett tecken på att 
sociala och psykologiska faktorer vägs in och ges en betydelse vid biståndsbedömningen. Det förefaller 
helt orimligt att kommunen inte möjliggör ett fortsatt samboende för äkta makar. P3 förseglar slutligen 
hela tesen med både hållbara och relevanta argument som klart är i linje med riktlinjerna för en 
placering på särskilt boende. P4 - P7 är alla mycket svaga argument som inte byggs upp med några pro-
argument av andra ordningen, kanske för att P1 -P3 gott och väl räckte som godtagbara argument för 
tesen. 
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     Det enda contra-argumentet, C1, är både ohållbart och irrelevant. 
Slutsats: Tesen stärks väl med argumentationen. 
 

Fig. 13. 
Beskrivande analys - Bo 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Bo besväras av svår yrsel p.g.a. ortostautism och har ramlat 
ett antal gånger på avdelningen. 
ϕ1P1 Bo går med rullator och en person som stöd på grund av 
stor fallrisk. 
ϕ2P1 Ligger mest i sängen då han ramlat mycket, går ej upp 
utan att tillkalla personal. 
P1P1 Sjuksköterska och arbetsterapeut anser att Bo är i behov 
av hjälp dygnet runt och att han behöver tillsyn vid alla 
förflyttningar. 
C1P1P1 Bo kommer att få en rullstol så att han själv kan 
förflytta sig. 
 
P2 Enligt sjuksköterska så behöver Bo hjälp med all sin 
personliga omvårdnad dygnet runt. 
ϕ1P2 Han har insulinbehandlad diabetes som han misskött, 
därför har nu en tå blivit bortopererad. 
C1ϕ1P2 I samband med detta har han gångsvårigheter. 
P1P2 Han behöver hjälp att sköta insulinet. 
ϕP1P2 Han har längre tid misskött mathållningen, levde på 
kakor och smörgåsar. 
P2P2 Sjuksköterskan berättar också att ett sår på foten är 
svårläkt. 
 
P3 Han har KAD som inte gått att ta bort. 
P1P3 Får hjälp kväll / natt med att tömma katetern. 
 
P4 Han har neuropati, nedsatt känsel i fingrar och fötter. 
 
P5 Själv anser han att han trivs jättebra på ålderdomshemmet 
och att han känner sig trygg. 
ϕP5 Har varit på korttidsboende på ålderdomshem i två 
veckor. 
 
P6 Ingen hiss. 
 
P7 Nyligen änkling. 

C1 Ingen tidigare hemhjälp. 
 
C2 Har en dotter som han har god kontakt med. 
P1C2 Han har bott hos sin dotter och passat hennes hund. 
P2C2 Har gått dagliga promenader tidigare. 
 
 

 

Värderande analys - Bo 

Bo har svår yrsel, han har ramlat och behöver rullstol. Sjuksköterska och arbetsterapeut bedömer att 
Bo behöver tillsyn dygnet runt, P1. I kombination med att sjuksköterskan också anser att Bo behöver 
hjälp med personlig omvårdnad dygnet runt, P2, så bedöms båda pro-argumenten av första ordningen 
ha en hög hållbarhet och relevans. Båda styrker tesen förtjänstfullt. I P3 argumenteras för att Bo 
behöver hjälp med en kateter, Bo klarar ej av att sköta denna självständigt, P3 bedöms dock inte ha en 
hög hållbarhet och/eller relevans då en hemtjänstinsats säkert kunde kompenserat för detta 
hjälpbehov. P4 bedöms ha en låg hållbarhet och relevans då det inte på något sätt argumenteras för på 
vilket sätt denna åkomma medför ett hjälpbehov. Att Bo uppger att han efter en beviljad tvåveckors 
kortvistelse på särskilt boende, P5, trivts bra på ålderdomshemmet är något som självfallet styrker tesen 
om en plats på ålderdomshemmet. Att Bo inte har hiss i sin lägenhet är självfallet problematiskt men i 
sig inte ett skäl för plats på särskilt boende, argumentet bedöms vara irrelevant. Att Bo nyligen har 
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blivit änkling är beklagansvärt men inte heller det ett argument för att per automatik erbjudas en plats 
på särskilt boende. Argumentet bedöms ha låg hållbarhet och relevans. 
     Contra-argumentet, C1, att Bo ej har tidigare hemhjälpsinsatser bedöms ej ha en hög hållbarhet eller 
relevans och det tycks inte heller har påverkat det fattade beslutet. Att Bo har en dotter som han har 
god kontakt med och som han också har bott hos bedöms inte ha en hög hållbarhet eller relevans. 
     Slutsats: Tesen bedöms rimlig. 
 

Fig. 14. 
Beskrivande analys - Beata 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Ramlade i hemmet sommaren 2004 i samband med 
hjärtinfarkt. 
ϕ1P1 Fick en fraktur i axeln och eftersom klockan till 
trygghetslarmet satt på den andra armen kom hon inte åt att 
larma. 
ϕ2P1P1 Blev liggande i 12 timmar, fick lunginflammation och 
var helt utslagen i flera månader 
P1P1 Har blivit allt svagare med andningssvårigheter och 
gångsvårigheter. 
ϕP1P1 Benen bara viker sig som följd. 
P1ϕP1P1 Har sökt akut sjukvård flera gånger under vintern för 
det. 
C1ϕP1P1 Återhämtade dock krafterna på sjukhem där hon 
vistades på korttid. 
 
P2 Säger att hon inte står ut med att vara ensam längre. 
ϕP2 Vill ha tillsyn och närhet till andra människor. 
 
P3 Har haft hemhjälp sedan 1992. 
P1P3 I mitten av augusti återvände hon hem med hemhjälp. 
ϕ1P1P3 Hemhjälpsinsatserna innefattar morgon, middag och 
kväll. 
ϕ2P1P3 Behöver hjälp med på- och avklädning, hygien, dusch, 
borsta tänderna, frukost samt övriga måltider, inköp och 
städning. 
 
P4 Har svårt med vissa rörelser då musklerna låser sig samt 
lider av scolios och benskörhet. 
P1P4 Har en utsliten axel och höft samt har ont i vänster höft 
och har gångsvårigheter. 
C1P1P4 Går med rullator. 
 
P5 Ogift kvinna som bor ensam. 

C1 Har en son och barnbarn. 
ϕC1 Sonen hjälper till med tvätt av kläder. 
 
C2 Natthjälp har Beata inte haft sedan hösten 2004 då hon 
sade ifrån sig den hjälpen. 
 
C3 Trygghetslarm. 
 
 

 

Värderande analys - Beata 

Vid läsning av P1 framgår det att Beata blev hårt åtgången av ett fall då hon dessutom inte kunde 
komma åt larmknappen. Det argumenteras emot med att hon dock återhämtade krafterna på sjukhem. 
Argumentationen för tesen får trots detta betraktas som relativt hållbar och relevant. Det framgår inte 
klart om det föreligger risk för ett till, lika allvarligt, tillbud vid läsning av enbart P1. P1P1 argumenterar 
kraftigare för att risken för upprepade fall med potentiellt allvarliga tillbud föreligger, P1P1 bedöms ha 
en hög hållbarhet och relevans trots argumenten för att hon återhämtade krafterna på sjukhemmet. P2 
argumenterar för att hon inte står ut med att vara ensam. Detta får dock, även läst isolerat utan 
bakgrundsinformation, anses vara ett relativt starkt argument med hållbarhet och relevans. P3 
argumenterar för att Beatas hemtjänstinsatser är mycket omfattande och att hennes hjälpbehov är stort 
vilket ger P3 en hög hållbarhet och relevans och styrker tesen. P4 utgör en stark argumentation för att 
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Beatas fysiska status är svag men att den tack vare rullator, C1P1P4, kompenseras något. P5 utgör ett 
svagt argument och får i sammanhanget betraktas som närmast irrelevant. 
     C1 utgör ett mycket svagt argument mot tesen med en låg hållbarhet och relevans. Att Beata när 
hon väl med hjälp kommit till sängs inte behöver natthjälp utgör inte heller det ett starkt contra-
argument mot tesen. Att Beata har trygghetslarm, C3, kan knappast, med tanke på Beatas erfarenheter 
av att inte kunna lita på larmet när det som mest behövs, kunna anses vara ett hållbart eller relevant 
argument. 
     Slutsats: Tesen är rimlig, den samlade pro-argumentationen styrker tesen på ett övertygande sätt 
medan contra-argumenten är mycket svaga. 
 

Fig. 15. 
Beskrivande analys - Bella 

 
T Klienten har behov av den ansökta insatsen. 
P1 Har haft svårt att bedöma avstånd och har ramlat mycket. 
P1P1 Ramlade sedan i bostaden och bröt armen, hamnade på 
södersjukhuset och fick ett Hoffmaninstrument. 
ϕ1P1P1 Har förlorat synen på ena ögat efter en misslyckad 
operation och har börjat se dåligt på det andra ögat. 
ϕ2P1P1 Bella bedöms ha en stor fallrisk vid förflyttningar i 
bostaden enligt arbetsterapeut. 
C1P1P1 Var en tid på sjukhus för rehabilitering och kom sedan 
till tillfälligt boende på sjukhem för att hon skulle kunna vila 
upp sig. 
P2P1 Enligt arbetsterapeut går Bella med rullator och behöver 
viss tillsyn vid förflyttningar. 
 
P2 Bella anses vara i behov av tillsyn och hjälp vid alla måltider 
då hon tidigare misskött mathållning. 
P1P2 Hade slarvat med maten en längre tid, legat mycket på 
dagarna och hade svårt att sova. 
ϕP1P2 Säger själv att hon ej äter om hon är ensam. 
P2P2 Arbetsterapeut bedömer att Bella är i behov av hjälp ca 3 
gånger per dag med hjälp kring måltiderna. 
 
P3 Uppger att hon vill bo där det finns tillgång till personal och 
där det finns andra personer att prata med. 
ϕ1P3 Säger att hon trivs bra med att ha folk omkring sig. 
ϕ2P3 Tycker det är tråkigt i bostaden. 
ϕ3P3 Känner sig ej trygg att återvända till sin bostad och hon 
anser att hon skulle bli isolerad där. 
P1P3 Arbetsterapeut bedömer även att Bella ej skulle kunna ta 
sig ut själv i sin nuvarande bostad. 
P2P3 Sonen säger att han ej tycker att mamman kan få sitt 
behov av hjälp tillgodosett i nuvarande bostad. 
 
P4 Ensamboende änka. 
 
P5 1 trappa utan hiss. 
 
P6 Har mycket hjälp av sonen. 
ϕP6 Sonen följde henne till vårdcentralen och hon fick 
sömntabletter utskrivna. 

C1 Har inte haft hemtjänst tidigare. 
 
C2 Klär av och på sig själv. 
 
 

 

Värderande analys - Bella 

P1 bedöms ha en hög hållbarhet då argumentationen styrks med en arbetsterapeuts utlåtande vid två 
pro-argument av lägre ordningar, vad som dock minskar trovärdigheten något är att utlåtandet har en 
något svävande karaktär då det talas om att Bella behöver ”viss” tillsyn. Först uppges det att Bella har 
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stor fallrisk och sedan viss fallrisk, lite otydligt men det kan tänkas att rullatorn åtminstone reducerar 
riskerna för fall något. Även P2 underbyggs med utlåtanden från medicinsk expertis, i denna 
argumentation är dock utlåtandet av mer slagkraftig karaktär och argumentationen bedöms därför ha 
en högre hållbarhet. P3 underbyggs även här av samma arbetsterapeuts åsikter och de styrks även då 
sonens åsikter är i samma linje. P3 bedöms också ha en hög hållbarhet även om kanske sonens åsikter i 
sammanhanget inte är fullt lika relevanta som expertisens. Anhörigas åsikter brukar inte ligga till grund 
för beslut på samma sätt som expertutlåtanden från till exempel medicinskt skolade personer såsom 
arbetsterapeuten i detta fallet. Detta kan man dock ha olika åsikter om anser jag. Både P4, P5 och P6 
bedöms ha en låg hållbarhet och relevans och de styrker därmed inte tesen. 
     Att Bella inte haft hemtjänst tidigare, C1, och att hon klär av och på sig själv, C2, är i och för sig 
hållbara och relevanta contra-argument men de underbyggs inte på något sätt av biståndsbedömaren 
och argumentationen försvagar därmed inte tesen på ett övertygande sätt. 
     Slutsats: Tesen bedöms vara rimlig. 
 

Sammanfattning av argumentationsanalysen 

Efter att ha genomfört den beskrivande och värderande analysen av de tolv ärendena kan jag 
konstatera att det framkommer markanta skillnader mellan avslagen och bifallen. 
     Den första skillnaden mellan avslagen och bifallen är att mina resultat utifrån 
argumentationsanalysen visar att argumenten för avslagen inte är rimliga med undantag av i ett ärende. 
I utredningen gällande Axels ansökan om plats på särskilt boende bedömdes inte contra-argumenten 
väga tyngre än pro-argumenten. Det vill säga, tesen att Axel ej hade behov av insatsen bedömdes 
styrkas av argumentationen, tesen bedöms därmed vara rimlig. I de övriga fem ärendena anses tesen 
vara alltifrån tveksam till helt orimlig. I ärendet som gäller Amandas ansökan om en plats på ett särskilt 
boende bedömdes argumentationen mycket motsägelsefull. Avslaget på Amandas ansökan är det 
ärendet som på ett markant sätt upplevs som det mest tveksamma ur argumentationssynpunkt.  
     Ärendena som efter genomförd utredning ledde till bifall kan efter den beskrivande och värderande 
argumentationsanalysen däremot anses mer rimliga utifrån den förda argumentationen. Teser styrks av 
argumentationen. Teser bedöms vara allt från rimliga till mycket rimliga. 
     Den andra mycket uppenbara skillnaden mellan avslagen och bifallen är skillnaden i förekomsten av 
pro-argument för tesen och contra-argument mot tesen. I avslagsärendena förekommer det en relativt 
jämn balans mellan antalet pro-argument och contra-argument. I bifallsärendena förekommer det 
mycket färre contra-argument mot tesen. På grund av dessa skillnader upplevs avslagsärendena som 
mycket mer argumenterande medan bifallsärendena förefaller i det närmaste propagerande. 
     Avslutningsvis kan jag konstatera att det emellanåt förekommer en inkonsekvent argumentation. 
Biståndshandläggaren motiverar avslag på ansökan om plats på särskilt boende med argumentet att 
hemtjänstinsatser ej prövats tidigare samtidigt som andra klienter får en plats på särskilt boende utan 
att hemtjänster prövats tidigare. Kommunen möjliggör för att par ska få fortsätta att leva tillsammans 
genom att bevilja plats på särskilt boende, men det finns också ärenden där dessa skäl inte anses 
tillräckliga för att bevilja en plats. 
 

Fig. 16. 
Sammanfattning - avslag 

 
Ärende Slutsats 
Adam Tesen anses sammanfattningsvis som orimlig om det i själva 

verket är så att Adam vill tillbringa sin tid med den kvinna som 
framkommer i argumentationen.  

Agnes Tesens rimlighet förefaller relativt svag. 
Alf Tesen är inte rimlig. 
Alva Pro-argumenten är svaga och många starka contra-argument 

talar för att tesen inte är rimlig. 
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Axel Varken argumentationen för tesen eller argumentationen emot 
tesen förefaller särskilt övertygande, tesens hållbarhet förefaller 
dock rimlig.  

Amanda Tesen är inte rimlig. 
 
I 5 av 6 ärenden förefaller tesen orimlig och argumentationen är ofta bristfällig.  
 

Fig. 17. 
Sammanfattning - bifall 

 
Ärende Slutsats 
Betty Tesen bedöms vara rimlig. 
Barbro Tesen stärks med argumentationen och förefaller rimlig. 
Bengt Tesen stärks väl med argumentationen. 
Bo Tesen bedöms rimlig. 
Beata Tesen är rimlig, den samlade pro-argumentationen styrker 

tesen på ett övertygande sätt medan contra-argumenten är 
mycket svaga. 

Bella Tesen bedöms vara rimlig. 
 
Argumentationen i samtliga bifallsärenden stöder tesen att klienten har behov av den sökta insatsen. 
 
 

Resultaten i relation till tidigare forskning 

 
Som jag tidigare nämnde när jag redogjorde för mitt urval så kan jag inte utifrån ett litet material 
generalisera mina resultat. Vad jag dock kan konstatera är att mina resultat stöds av den tidigare 
forskningen jag tagit del av. 

Prioriteringarna 

Vad som framgår av mina resultat är att medicinska skäl går före sociala skäl för ett bifall och detta är 
något som även Andersson (2004, s. 288) konstaterar. Sociala faktorer är inte avgörande och 
biståndshandläggarna saknar ett socialt perspektiv i sitt arbete (a. a., s. 288). Den nationella 
handlingsplanen framhåller att de sociala behoven bör lyftas upp på dagordningen men trots detta 
framhåller Rosén och Svensson i sin studie att medicinska skäl prioriteras och att de sociala faktorerna 
i människors liv inte väger tungt inom kommunal vård (2004, s. 28). 
     Min innehållsanalys visar tydligt att klientens egna resurser och önskan om att så mycket som 
möjligt klara sig själv oftare framkommer i utredningar som leder till avslag. Även i en norsk studie 
som gjordes av Christensen (2001) så framkommer det att sociala behov inte anses lika viktiga som 
medicinska behov och att om den äldre visar tecken på att ha minsta kapacitet till självständighet så 
resulterar det i avslag på ansökningar (Andersson, 2004, s. 289). Rosén och Svensson (2004, s. 56) 
förutspår dessutom att kraven på den äldres eget ansvarstagande kommer att öka i framtiden.  
     Szebehely (2005, s. 386) konstaterar att det offentliga åtagandet vad gäller de äldres situation och 
livsvillkor minskar. Författaren ser också att de anhörigas ansvarstagande ökar (a. a., s. 386). 
Författaren menar att den nordiska äldreomsorgsmodellen förändras. Att anhöriga framkommer i 
utredningarna är ett faktum som jag konstaterat. Mina fynd vad gäller anhörigas roll i den äldres liv 
överrensstämmer med tidigare forskning på så sätt att anhöriga förekommer mer frekvent i 
avslagsärendena. Skillnaderna i min studie är inte stora men resultaten är noterbara. 
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Rättssäkerheten 

Jag kan inte med säkerhet hävda att det förekommer godtycklighet i beslutsfattandet men utifrån 
argumentationsanalysen kan jag dock konstatera att det finns tecken på en inkonsekvent 
argumentation. Ett och samma argument används i ena tillfället för en placering och i nästa tillfälle 
emot en placering. Biståndshandläggare ger avslag med motiveringen att hemtjänstinsatser ej prövats 
men det finns bifallsärenden där klienten ej haft tidigare insatser av hemtjänsten. Att klienten får en 
plats trots att det ej prövats med hemtjänstinsatser innan kommenteras inte. 
     Dunér och Nordström (2003b, s. 29) lyfter upp vikten av att medborgarna skyddas från en 
godtycklig myndighetsutövning. Både den formella rättssäkerheten med krav vad gäller 
förvaltningsprocessen och den materiella rättssäkerheten med krav vad gäller sociala och etiska 
aspekter ska beaktas. Den forskning som bedrivits på området (Lundquist, 1998; Lindelöf & 
Rönnbäck, 2000) visar dock att kommunal verksamhet fokuserat framförallt på den formella delen av 
rättssäkerheten (Dunér & Nordström, 2003b, s. 29). 
     Resultaten från argumentationsanalysen visar också att kommunen inte är konsekvent och 
möjliggör att äldre par ska kunna fortsätta leva med varandra. En jämförelse mellan ett bifallsärende 
och ett avslagsärende visar på skillnader i förhållningssätt. 
     Biståndsbedömarnas beslut är komplexa. Det är svårt att veta vilka de bakomliggande orsakerna till 
prioriteringarna är. Är det den äldres behov? Eller är det politiskt antagna normer och ekonomiska 
resurser? Rosén och Svensson (2004, s. 49) anser att det finns risk för ett växande godtycke i 
beslutsfattandet då andelen äldre i samhället ökar. De anser också att det kan förekomma skillnader 
beroende på var klienterna bor (a. a., s. 49). 
 

Dokumentationen 

Socialstyrelsen (2000a) och Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm (2005) har båda kommit fram till 
att avslagsbeslut är ovanliga och att kvaliteten på dessa är mycket ojämn. Avslagsbeslut är ibland tydliga 
men en del är så otydligt skrivna att det inte redogörs för vad som har avslagits (Norman & Schön, 
2005, s. 41). Min analys visar att argumentationen för tesen är mycket svag och att tesens rimlighet ej 
styrks av argumenten. Ett ärende är dessutom mycket motsägelsefullt ur argumentationssynpunkt. 
     Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 162) anser att utredningarna är kortfattade och följer ett och 
samma mönster. Uppgifter om medicinska diagnoser är dominerande, till viss del förekommer även 
uppgifter om hemförhållanden samt uppgifter om bostadssituationen. I båda dessa avseenden 
överensstämmer mina resultat med tidigare forskning. Vad som däremot ofta saknas är uppgifter om 
klientens intressen, vanor och livssituationen i övrigt (a. a., s. 162). I detta fallet kan jag konstatera att 
en del av utredningarna jag analyserat ger en målande bild av klienten. 
     När det gäller gynnande beslut så finns det stora skillnader. Äldreomsorgsinspektörerna i 
Stockholm (2005) anser att utredningarna dokumenteras tydligt medan Socialstyrelsen (2000a) anser att 
besluten inte preciseras (Norman & Schön, 2005, s. 41). Argumentationsanalysen som jag gjorde visar 
att bifallsbeslutens argumentation bedömdes styrka tesens rimlighet på ett mer övertygande sätt än 
avslagsbesluten vars argumentation inte kunde bedömas styrka tesens rimlighet, med undantag av ett 
ärende. Halonens (2003) forskning visar att ett stort antal av ansökningarna var bristfälligt formulerade 
och dessutom inte i linje med vad biståndshandläggaren till slut bedömde (Norman & Schön, 2005, s. 
41). Även dessa forskningsresultat pekar på brister i dokumentationen. 
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DISKUSSION 
 

Slutsatser 

Resultaten av studien visar att det finns påtagliga skillnader mellan avslag och bifall vad  gäller 
ansökningar om plats på särskilt boende. 
     Resultaten visar att de medicinska skälen överskuggar de sociala skälen för ett bifall. Jag anser att 
det finns tecken som visar på att socialtjänsten inte har en helhetssyn på människan. Jag anser att 
sociala omständigheter påverkar medicinska omständigheter och tvärtom. Att äta med andra kan vara 
en mysig tillställning med kaffe och kakor, en social situation, men att äta med andra har också en 
annan dimension. Det är centralt för människans överlevnad att inta näring. Vilken effekt har en dålig 
kosthållning på åldrandet ur ett fysiskt perspektiv? Det borde med all forskning idag vara ställt utom 
allt tvivel att kosten påverkar den fysiska statusen. Vilka övriga effekter har sociala faktorer på 
människan rent fysiskt? Vilken effekt har stresshormoner på kroppen? Vilken effekt har oro, isolering 
och depressioner på människans rörelseapparat? Det vill säga alla de muskler, senor, och skelettdelar 
som möjliggör för människan att röra sig. Allt sådant som fraktureras vid fall och som då men inte 
innan anses vara goda skäl för placering på särskilt boende. Socialtjänsten borde se till människans 
helhet och inte bara stirra sig blind på röntgenplåtar. Socialtjänsten borde arbeta förebyggande. Hur 
kan det komma sig att inte kommunen gör sitt yttersta för att inte behöva separera par. Behöver inte 
äldre människor närhet, ömhet och kärlek? Biståndsbedömaren använder sig ofta av medicinsk expertis 
för att motivera sina beslut. Intygen påverkar beslutet. Men var är intygen från psykosocialt skolad 
expertis? Varför lyser dessa med sin frånvaro i utredningar som rör ansökningar om plats på särskilt 
boende? 
     Beroende på om det är ett bifall eller ett avslag skriver biståndshandläggarna om olika saker och på 
olika sätt. I avslagen anges egna resurser, sociala skäl, anhöriga och juridiska skäl (riktlinjer) som motivering 
till att ge avslag. I bifallsärendena anges medicinska skäl och medicinsk expertis som motivering till bifall. 
Psykologiska skäl och juridiska skäl (SoL) är jämnt fördelade mellan avslagen och bifallen och är inte skäl 
som får vågskålen att väga över åt något håll. Om ett speciellt skäl är avgörande för beslutet återfinns 
det i högre grad i de delarna av utredningen som jag anser väga tyngst, nämligen under rubriken 
bedömning och i beslutsdokumentet. 
     Argumentationsanalysen visar att tesen att klienten inte har behov av insatsen inte bedöms rimlig 
utom i ett ärende. I bifallen anses däremot tesen, att klienten har behov av insatsen, rimlig. Resultaten 
visar också att avslagsärendena är av mer argumenterande art medan bifallsärendena förefaller i det 
närmaste propagerande. Argumentationen är dessutom emellanåt inkonsekvent i utredningar som leder 
till avslag. 
 

Metoddiskussion 

Studiens resultat baseras som sagt på innehållsanalys och argumentationsanalys. Metodernas fördelar är 
att de lämpar sig för att dels göra jämförelser samt att analysera argumentationens slagkraft. Jag ville 
undersöka kvantitativt och kvalitativt. Jag ville jämföra olika slags ärenden och jag ville undersöka 
ärenden på djupet. Jag anser att de valda metoderna därför är mycket lämpade för uppgiften. De 
kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt. Nackdelarna är att båda metoderna endast undersöker 
det som explicit framkommer i texten. Det som impliceras eller ”det som står mellan raderna” är inte 
åtkomligt med varken innehålls- eller argumentationsanalys. Ett bra komplement hade varit någon 
metod som analyserar det implicita i texter, en diskursanalys till exempel. Det skulle också ha varit en 
god idé att basera innehållsanalysen på ett mycket större material. Låt oss säga att urvalet istället hade 
tagits från Stockholms arton stadsdelar från ett och samma år. Materialet skulle kunde utgöras av fem 
slumpmässigt urvalda bifallsärenden och fem slumpmässigt urvalda avslagsärenden från varje stadsdel. 
180 ärenden hade efter avidentifiering kunnat scannas in och behandlats med hjälp en datorbaserad 
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innehållsanalys. Detta hade varit intressant för då skulle en jämförelse av hela stadens utredningar 
kunnat göras. Finns det skillnader i avslag och bifall i ett större material? Finns det skillnader mellan 
stadsdelarna? 
 

Avslutande diskussion 

I denna studie har jag fokuserat på den skriftliga argumentationen men jag har under studiens gång 
upptäckt ytterligare ett område som jag anser bör beforskas. Alla ärenden i denna stadsdel som rör 
ansökan om en plats på särskilt boende diskuteras i en särskild konstellation som kallas borådet. 
Stadsdelsnämnden har bestämt att alla ärenden ska behandlas och diskuteras i denna grupp för att i 
möjligaste mån göra rättvisa bedömningar. Stadsdelen vill säkerställa en gemensam policy, eller en 
gemensamt ställd kravnivå för vilka behov som ska beaktas. Gruppen består av biståndsbedömare och 
bosamordnare. Jag antar att ärendena som tas upp i detta möte är de ärenden med potentiella klienter 
för en plats på särskilt boende. Ärendena är troligen av en viss dignitet eftersom de överhuvudtaget tas 
upp här. Eftersom detta möte innebär att människor diskuterar vissa saker kan det tänkas att 
biståndsbedömare med goda retoriska färdigheter har en ”fördel” i denna situation. Dessa 
biståndshandläggare kanske bättre kan tala för just sin klients behov av den ansökta insatsen. Jag menar 
att detta är en situation där rättssäkerhet kan sättas på spel och risk för godtycke föreligger. Om det är 
så att biståndsbedömare som är goda retoriker har en ”fördel” av denna situation så kan det innebära 
att det inte är klientens behov som fäller avgörandet utan handläggarens övertalningsförmåga. Är det 
så att, huruvida klienten får bifall eller inte, avgörs av vilken biståndshandläggare som håller i ärendet? 
Är det försynta Fia som lyfter telefonen den där eftermiddagen när klienten eller klientens oroliga 
anhöriga ringer biståndsenheten? Eller är det kanske vältaliga Valkyria som tar telefonen eftersom 
försynta Fia tog en kafferast? Det skulle vara intressant att närmare granska detta boråd med till 
exempel en deltagande observation. Finns det biståndshandläggare som skulle kunna anses vara mer 
vältaliga? Hur påverkar det borådsprocessen? Vilka ärenden får bifall och vilka får avslag? Skulle ett 
mönster eller samband kunna urskiljas? 
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Bilaga 1 

Fig. 18. 
Frekvenstabell 1 i procent 
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1. Medicinska skäl 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 10,6 6 5,5 9,3 6,6 2,7 8,8 3,3 36,3 6
2. Medicinsk expertis 1,5 0 0,5 0 0 2,0 4,0 3 0 4,9 0 3,3 0,5 3,8 12,6 4
3. Psykologiska skäl 1,0 7,6 0,5 1,0 0 1,0 11,1 5 4,9 2,7 0,5 0,5 2,2 0,5 11,5 6
4. Egna resurser 4,0 0,5 0,5 2,0 1,5 2,0 10,6 6 0,5 0 0 0,5 0 0,5 1,6 3
5. Sociala skäl 2,0 9,1 8,6 0 0,5 4,5 24,7 5 0,5 2,2 0,5 0 1,6 3,8 8,8 5
6. Anhöriga 5,6 2,0 6,1 6,1 2 5,1 25,6 6 6,6 2,7 2,7 2,2 1,6 2,2 18,1 6
7. Juridiska skäl (rikt  
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l.) , ,5 0 0 ,0 2 0 0 0 0 0 0 0 00 2   5 0 0 3  
8. Juridiska skäl (SoL) 2,5 1,0* 2,0 1,5 2,0 1,0 10,1 6 0,5 2,7 1,1 2,7* 2,2* 1,6 10,9 6
Totalt 18,2 24,7 19,2 12,6 7,6 17,7 100 6 18,7 24,7 11,5 12,1 17,0 15,9 100 6
 
Schematisk redogörelse för: 
Antalet gånger som en eller en kombination av kodenheter förekommer i varje ärende. 
Antalet gånger som en eller en kombination av kodenheter förekommer i alla avslag respektive bifall. Kolumner: Totalt 
Antalet ärenden som en eller en kombination av kodenheter förekommer i. Kolumner: I antal ärenden. 
För att uppnå överskådlighet har kodenheterna slagits samman och en totalsumma redogörs i frekvenstabellen under varje kolumn. 
* Klienten har förutom en placering på särskilt boende även ansökt om ytterligare en insats. I dessa ärenden redovisas beslut fattade enligt SoL för fler än en insats. 

 



 

 



 

Bilaga 2 

Fig. 19. 
Frekvenstabell 2 i procent 
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1. Medicinska skäl 0 0 6,6 4,0 0 0 10,6 2 0 0 11,5 21,9 1,6 1,1 36,3 4
2. Medicinsk expertis 0 0 1,0 3,0 0 0 4,0 2 0 0,5 0 10,9 0,5 0,5 12,6 4
3. Psykologiska skäl 0 1,5 2,5 5,1 1,5 0,5 11,1 5 0 2,7 0 7,74 0 1,1 11,5 3
4. Egna resurser 0,5 0,5 1,0 6,6 1,0 1,0 10,6 6 0 0,5 0 1,1 0 0 1,6 2
5. Sociala skäl 0,5 4,0 2,0 8,6 6,1 3,5 24,7 6 0 3,3 0 5,5 0 0 8,8 2
6. Anhöriga 0 8,1 3,0 13,6 0,5 0,5 25,8 5 0 8,2 0 9,9 0 0 18,1 2
7. Juridiska skäl (riktl.) 0 0 0 0 1,5 1,5 3,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Juridiska skäl (SoL) 0 0 0 0 0 10,0* 10,0 1 0 0 0 0 0 10,9* 10,9 1
Totalt 1,0 14,0 16,2 40,1 10,6 17,2 100 6 0 15,3 11,5 57,0 2,2 13,7 100 6
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Denna tabell redogör för var i texten, under vilken rubrik, kodenheterna är lokaliserade. 
Rubriker; Ansökan, Social situation, Hälsotillstånd, Aktuell situation och Behovsbedömning. 
Antalet rubriker som en eller en kombination av kodenheter förekommer i. Kolumner: Antal rubriker. 
Beslutet har inga underrubriker utan bifogas som ett enhetligt separat dokument till utredningen. 
Under varje rubrik redovisas antalet kodenheterna som noterats. 
Rubriken Bakgrund förekommer i två ärenden men inkluderas i denna tabell tillsammans med rubriken Aktuell situation. 
* Klienten har förutom en placering på särskilt boende även ansökt om ytterligare en insats. I dessa ärenden redovisas beslut fattade enligt SoL för fler än en insats. 
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