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Abstrakt 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader inom biståndsbedömningen 
i Stockholm stad när det gäller promenader. De centrala begreppen som används är 
promenader, ansvar, helhetssyn, och behov. I bakgrunden beskrivs biståndsbedömningens 
historia, hur myndighetsutövningen går tillväga teoretiskt och ute på fältet. Det är 
biståndbedömning av promenader som denna uppsats kommer att fokusera sig på. Metod 
delen består av en vinjettstudie som har skickats via e- mail och brev till sjutton stadsdelar 
inom Stockholm stad. Det är biståndsbedömare inom äldreomsorgen som efter accepterande 
skriftligen besvarat på frågan; ”Hur bedömer du promenader i din stadsdel”? 
Med hjälp av empirisk datainsamling och bakgrund riktar det till att utveckla en 
verklighetsförankrad studie som bevisar hur bedömningar av en social insats bedöms och hur 
myndighetsutövningen tillämpas i femton av Stockholms stadsdelar. En kategorisering har 
gjorts av data och delats upp i fyra frågeställningar som har vidare utvecklats till en tabell för 
att läsaren ska kunna ha en översikt över bedömningarna men även för att se vilka skillnader 
som uppkommer inom området. Resultatet och analysen av bedömningarna presenteras med 
citat ur bedömningarna som informanterna har beskrivit. Studien avslutas med en diskussions 
del som knyter an hela studien. Det som har framkommit i studien är att trots att 
biståndsbedömarna följer socialtjänstlagen och samma riktlinjer uppstår skillnader när det 
gäller hemtjänstinsatsen, promenader.  
 
 
Uppsatsens nyckelord är: Promenader, behov, ansvar och helhetssyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Förord. 
 
Jag började fundera över att skriva den här uppsatsen när jag under sommaren 2003 och 
sommaren 2004 arbetade som biståndsbedömare. Det var då jag upptäckte att det fanns 
skillnader inom bedömningar av insatser i Stockholms kommun. Att arbeta som vikarie inom 
samma kommun har för mig varit väldigt lärorikt och gett mig många funderingar kring 
myndighetsutövning och biståndsbedömning inom socialtjänsten. Det är min lilla erfarenhet 
som sommarvikarie som har gjort mig nyfiken och därför valt att utveckla mina funderingar 
och tankar i denna uppsats. 
 
Först vill jag tacka de biståndsbedömarna som har tagit sig tiden att besvara på min 
vinjettstudie och som deltagit i den. Utan de vore inte min studie genomförbar. 
Tack för att ni har tagit er tid och haft ett gott bemötande under mina besök och telefonsamtal. 
 
Jag vill också tacka mina goda vänner som har hjälpt mig att läsa, ifrågasätta och inte minst 
att skriva ut mitt material gång på gång. 
  
Jag vill också tacka Lis-Bodil Karlsson och Katarina Piuva som gett mig råd och stöd inför 
mitt uppsatsskrivande. 
 
Sist men inte minst ett jättestort tack till min handledare Marie Rönnerfält som med sitt 
trevliga bemötande och tydlig handledning hjälpt mig under mitt uppsatsskrivande. 
 
ETT STORT TACK TILL ER ALLA. 
 

 
 
Stockholm HT 2004 
 
Galina Monsalves Leal 
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1.INLEDNING 
Mitt intresse för ämnet biståndsbedömning började när jag hade arbetat inom två olika 

stadsdelar i Stockholm stad som biståndsbedömare inom äldreomsorgen och som LSS- 

handläggare (LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Då jag arbetade 

som sommarvikarie hann jag inte bli helt insatt i organisationen, men jag fick en överblick 

över organisationen och hade också ansvar för att praktiskt bedöma, utreda och besluta ett 

ärende. Jag observerade att det fanns skillnader i bedömningarna av de sociala insatserna i 

stadsdelarna.  

I Stockholms kommun finns arton stadsdelar som alla arbetar efter socialtjänstlagen (SoL) 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 Alla stadsdelar har även samma riktlinjer vid bedömning av insatser för äldre och 

funktionshindrade. 

 Under studiens gång diskuteras äldreomsorgen dagligen i media och det framkom ofta kritik. 

Enligt Länsstyrelsen senaste rapport, som handlar om äldreskyddsombudens verksamhet 

under ett år, framkom det att de äldre i landet är i stort sett nöjda med omvårdnaden men att 

de saknar den personliga kontakten och aktivitet. I rapporten framkom de speciellt kritik mot 

trettio äldreboenden i Sverige. Den kritik som framkommit i rapporten är inte ny utan har 

diskuterats i media en längre tid. 

Som blivande socionom blev jag orolig och undrade vad jag kommer att tycka om vår 

äldreomsorg när jag själv kommer ut i arbetslivet. Därför valde jag att studera hur en 

bedömning ser ut idag i Stockholm Kommun. Det blev en social insats, promenader. Speciellt 

undrar jag om stadsdelarna bedömer en social insats lika eller om skillnader uppstår. Studien 

är även till att belysa hur det ser ut i hela Stockholms kommun. Vidare vill studien även 

belysa hur biståndsbedömare brukar bedöma den här typen av insats.             
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2. SYFTE  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader mellan hur de olika 

stadsdelarna i Stockholm stad bedömer behovet av insatsen promenader. Om det finns 

skillnader i bedömningen vill jag undersöka vad de beror på. För att kunna göra det ska jag ta 

reda på hur proceduren är vid bedömningen av promenader samt hur det tillgodoses enligt 

socialtjänstlagen. 

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Genom en vinjettstudie skall jag ge en övergripande bild av hur bedömningen ser ut vid 

insatsen av promenader. 

Den huvudsakliga frågeställningen till biståndsbedömarna inom äldreomsorgen lyder: 

Hur beviljar du promenader i din stadsdel? 

För att utveckla frågeställningen och för att skapa en helhetsbild av bedömningarna ställdes 

följdfrågorna: 

• Hur ser proceduren ut vid bedömningar av promenader? 

• Hur tillgodoses behovet av promenader? 

• Hur ser beslut och motiveringen ut? 
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Disposition 
Efter inledningen följer kapitel två som kort beskriver mitt syfte med studien. I kapitel tre 

ställer jag den huvudsakliga frågeställningen som följs av följdfrågor som jag kommer att 

besvara i resultatet. Kapitel fyra handlar om vilken metod jag använder för att genomföra min 

studie och hur jag har gått tillväga. I kapitel fem beskriver jag kort om olika centrala begrepp 

som genomsyrar hela studien. kapitel sex innehåller en teori som handlar om det politiska 

perspektivet och som sammanfattar fem påståendet på hur en organisation fungera för att 

uppnå makt. I samma kapitel beskriver jag beställa och utförar- modellen inom äldreomsorgen 

samt förhållanden mellan individ och organisation. I kapitel sju skriver jag en kort 

sammanfattning på socialtjänstens historia. Där beskrivningen av socialtjänsten arbetssätt 

presenteras. Där framkommer det hur biståndsbedömarna arbetar, hur ett ärende uppstår, hur 

en utredning påbörjas och sammanställs, hur dokumentationen används och vilken betydelse 

den har för den äldre och myndigheten. Beslutets innehåll beskrivs också av den orsaken att 

det är där motivationen för bifall eller avslag står. Vidare beskrivs ADL- status därför att det 

är en av biståndsbedömarna grund för beslut och därför används den när dem skall bedöma 

bistånd inom äldreomsorgen. I kapitel åtta redovisar jag resultatet med hjälp av all data som 

har insamlats. Vidare följer en översikt med hjälp av en tabell för att läsaren skall lättare 

kunna se hur skillnaderna ser ut bland de femton stadsdelar. Jag har också använt mig av 

frågeställningar och delat upp data i dem för att på ett tydligt sätt kunna se hur och varför 

skillnader uppstår. I kapitel nio kommer analysen och diskussionen där svaren på 

frågeställningarna framkommer tydligt genom att ifrågasätta och diskutera vad min studie har 

uppnått. I kapitel tio avlutar jag med slutsatser som ger läsaren en fundering på hur det 

egentligen står till med myndighetsutövning i femton olika stadsdelar i Stockholms stad.       
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4.METOD  

Avgränsningar 
Enligt Merriam (1994) ska en forskare begränsa sig i sin undersökning. Därför valdes ett 

geografiskt område, en yrkesgrupp och en social insats. 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att undersöka hur den sociala insatsen promenader 

bedöms. Som jag nämnde inledningsvis så är ett av skälen till mitt intresse för denna väcktes, 

länsstyrelsen rapport och den kritik som framkom. Där pekade man på att de sociala 

insatserna och vardagsaktiviteten var viktiga men ofta saknades. 

Studiens avgränsningar är till för att se över skillnaderna i hur biståndsbedömarna arbetar och 

bedömer insatsen promenader i Stockholm stad. Därför begränsar mig till den litteratur jag 

har samlat in under studiens gång. Med hjälp av svaren på bedömningarna och litteraturen 

försöker besvara mina frågor på ett trovärdigt sätt.  

Urval & Bortfall 

Urvalet är en biståndsbedömare i varje stadsdel. Det innebär arton biståndsbedömare som 
arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms kommun.  
Bortfallet från studien var tre stadsdelar. En avstod från början och två skickade inget svar. 

Etiska övervägande  
Biståndsbedömarnas önskemål att få vara anonyma både som personer och per stadsdel var ett 

självklart villkor eftersom studien baserar sig på frivillighet. Jag finner det viktigt att deras 

integritet respekteras. Därför kommer alla namn på stadsdelarna att namnges efter en fingerad 

sifferordning som ej är geografisk eller i systematisk ordning. Skulle jag visa vilka som gjorde 

bedömningarna vore det oetisk i denna studie. Detta överensstämmer med dem 

forskningsetiska principer (HSFR 1997).  

Vinjettstudien 
Jag har använt mig av en vinjettstudie som är en kvalitativ undersökningsmetod.  

”Kvalitativa metoder är forskningsstrategier som lämpar sig för beskrivning och 

analys av karaktärs och egenskaper hos de fenomen som ska studeras. Materialet 

består av text, som kan representera samtal eller observationer, medan 

kvantitativa metoder bygger på siffermaterial”  

                                                                                               (Malterud, 1996, s 33) 

För att få en helhetsbild gjorde jag en enkät i form av en vinjettstudie. Vinjettstudien är en 

påhittad fallbeskrivning som på ett adekvat sätt ger svar på studiens frågeställningar.  
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Fallbeskrivningen är påhittad och handlar om pensionären, ”Siv 85” som undrar om hon kan 

få hjälp med att gå ut på en promenad. Enligt Jergeby (1999) är en vinjettstudie en kort 

berättelse som beskriver en person, en historia eller en situation som beskrivs med en 

personlighetsskildring som undersökaren anser vara viktiga för den studien han/hon kommer 

att undersöka. Berättelsen skall vara verklighetsbaserad för att tolkas som verklig och för att 

få ett gensvar. Vidare skall vinjettstudien vara begriplig för att läsaren skall få en röd tråd att 

följa. Därför är det viktigt att den har en sammanhängande helhet.   

Mitt val blev att skriva en kort historia om pensionären, Siv 85 år som är i behov av insatsen 

promenader enligt en rekommendation av hennes läkare. Fallet skall behandlas som 

inkommande information när den kommer fram till biståndsbedömarna inom äldreomsorgen i 

Stockholm stad.  

Fördelarna med att använda den här metoden är att den ger en överblick på hur 

biståndsbedömare bedömer promenader i Stockholm i sitt dagliga arbete på ett realistiskt sätt. 

En nackdel är att en del inte stadsdelar har insatsen promenader kvar och kan därför inte 

genomföra en utredning angående promenader.  

Genomförande 
Biståndsbedömarna kontaktades först via telefon och fick frågan, om de ville delta i en 

vinjettstudie om promenader. De som tackade ja fick fallbeskrivningen om Siv 85 och totalt 

handlar det om sjutton biståndsbedömare.  

De har bedömt fallet utifrån erfarenhet, socialtjänstlagen och Stockholms stads riktlinjer.  

När alla sjutton bedömningar var klara skickade de tillbaka svaren på vinjettstudien.  

De skillnader som framkom i bedömningarna kategoriserades i fyra frågor. Bedömningarna 

kategoriserades i mindre delar även för att visa resultatet in en tabell. Där presenteras alla 

femton stadsdelar och deras svar på Siv 85. 

De sociala och juridiska verktyg som kommer att användas i studien är socialtjänstlagen, 

Stockholms stads riktlinjer och alla bedömningar som har gjorts av fallet, Siv 85. 

För att hitta litteratur gjorde jag sökningar inom olika databaser. Det var Google, Libris och 

artikelsök inom samma databas. Jag har även sökt litteratur i olika bibliotek. Där har jag 

funnit böcker och tidningsartiklar som handlar om bistånd och äldreomsorgen idag. Den 

litteraturen som använts har relevans till uppsatsen och belyser biståndsbedömningens syfte 

och frågeställningar.  
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Validitet   
”Ett sätt att fastställa den externa validiteten i en vinjettstudie är att jämföra resultat 

från bedömningarna i vinjetter med resultat baserade på bedömningar i verkliga 

situationer, En god validitet skulle kunna föreligga om dessa data stämmer med andra 

liknade. Målet med undersökningen är att den skall vara verklighetsförankrad och 

trovärdig”                                                                               (Jergeby 1999, s 30). 

 

I vinjettstudien Siv 85, har samma fråga ställts till sjutton biståndsbedömare i olika stadsdelar. 

Bedömningarna är verklighetsbaserade och visar på hur yrkesgruppen bedömer promenader 

ute på fältet. Enligt Jergeby (1999) finns det tre kriterier som man kan använda för att 

fastställa validitet. Två av dessa kännetecken motsvarar svaren på bedömningarna av Siv 85: 

• Den första är att se om vinjettstudien har gett de svar som har fordrats av 

intervjupersonerna, i förhållande till deras förutsättningar och enhet som grupp.     

• Det andra är att se om svaren följer ett mönster som utvecklas av vinjetterna och att 

man på ett rationellt och förnuftigt sätt ser bedömningarna som jämförbara( än att se 

de som olika objektsform.)                                                                                                                       

Kvale (1997) menar att validering i kvalitativ forskning, metod och analys innefattar kontroll 

av trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att man har gjort en rimlig 

tolkning av intervjun. Frågan är; mäter jag det som avses att mäta? Jag tolkar mitt resultat som 

att jag har lyckats med att göra en studie med hög validitet. Min egen erfarenhet av att arbeta 

som biståndsbedömare säger mig att svaren på vinjettstudien är trovärdiga. Besluten i 

bedömningarna visar på en relativ stor samstämmighet och även detta tyder på hög validitet.    

Reliabilitet     
”En av reliabilitetsfrågorna inriktas mot kvalitén i dem data forskaren insamlat. Är den 

insamlade informationen tillräckligt rik på kvaliteter som gör en djupförståelse av fenomenen 

möjlig?”                                                                                               (Ruth, 1991, s 284) 

Eftersom studien riktar sig till en liten grupp med en specifik kunskap och erfarenhet är det 

viktigt att se hur tillförlitliga bedömningarna av Siv 85 är. Det är självklart viktigt att mäta det 

som avses att mäta. Men det är också viktigt att mätningen sker med noggrannhet så att det 

slumpmässiga felet i mätvärdet inte blir större än nödvändigt. Syftet är ändå att ta reda på 

skillnader inom biståndsbedömningen, nå kunskap och förståelse för en speciell typ av 

yrkesgrupp. 

 Kritik kan riktas mot studiens reliabilitet eftersom det var relativ få personer som svarade på 

vinjettstudien och dessa var endast i Stockholm.  
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Jag har dock valt att göra undersökningen enbart i Stockholms kommun bland annat för att jag 

själv har arbetat i kommunen samt för att inte göra undersökningen för stor rent geografiskt. 

Det Ruth menar med djupförståelsen av ett fenomen anser jag har åstadkommit i min studie. 

Jag ville också använda mig av endast en kommun för att undersöka eventuella skillnader 

inom kommunen, närmare bestämt olika stadsdelar. Av arton stadsdelar accepterade sjutton 

att delta i undersökningen varav femton inkom med svar. Därför anser jag att reliabiliteten är 

hög. 

5.CENTRALA BEGREPP 
Här nedan förklaras de centrala begrepp som kommer att genomsyra hela studien. 

Promenader 
Promenad betyder gå ut och gå, röra på sig, skaffa sig en nypa luft, ta sig en runda eller sväng, 

motionera med mera. Promenader finns med som en hemtjänstinsats i stadsdelarnas 

insatslistor. Dessa är tidsreglerade. En del stadsdelar har trettio minuter, andra fyrtiofem 

minuter eller en timme. En del har en till två gånger i veckan. Insatsen promenad varierar 

mellan stadsdelarna. En del stadsdelar har inte längre insatsen kvar i sina insatslistor. 

Behov  
Enligt Bergmark (1998) beskrivs två typer av ställningstagande, den ena är vilka behov som 

finns och det andra vilka behov samhället/socialtjänsten har skyldighet att göra någonting åt. 

Vidare redogör Bergmark för Maslows behovshierarki som är den mest kända exemplet av 

hur de primära mänskliga behoven uppfattas. Det är en förebild man kan diskutera olika 

behovs relativa styrka i olika situationer. De nivåerna är att få mat, näring, andning, sömn och 

sexualitet. Det andra är att få skydd, säkerhet och stabilitet. Det tredje är att få gemenskap 

med andra och kärlek. Det fjärde är att få respekt, uppskattning från andra och även 

självrespekt. Det femte är självförverkligande, att få utnyttja sina inneboende möjligheter. 

Dessa behov följer med människan hela livet ut och måste förverkligas för att människan skall 

kunna överleva.  

Bergmark beskriver även Bradshaws fyra handlingssätt, som är normativa bedömningar, 

upplevda behov, uttryckta och (komparativa behov.) Normativa bestämningar kan göras på 

olika nivåer. De kan vara fastlagda i lagstiftning som socialtjänstlagen med begränsade 

handlingsutrymmen i det praktiska arbetet men också vara helt avhängiga professionella 

bedömningar i enskilda ärenden. 
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 Upplevda behov likställs med medborgarnas önskemål och för att tillfredsställa dessa har 

samhället en skyldighet att vända sig till medborgarna och ta reda på vilka behov som 

förekommer. Det gör socialtjänsten genom uppsökande verksamhet. Uttryckta behov räknar 

med ett aktivt handlande från den sökande. Komparativa behov innebär att man jämför med 

andra grupper i samhället som inte behöver hjälp med dem som är i behov av det. Men i det 

praktiska arbetet gör man alltid en individuell prövning beroende på olika förutsättningar, 

(Bergmark 1998).  

Samhällets ansvar  
 Vi lever i ett samhälle där vi har skyldigheter och rättigheter att utföra det som enligt lag är 

bestämt. Kommunen är skyldig att ansvara för att de äldre och funktionshindrade skall kunna 

leva ett liv som alla andra, det vill säga enligt normaliseringsprincipen.  

De ska till exempel genom olika stödinsatser underlätta för medborgare som av hög ålder eller 

någon annan anledning har svårt att klara sig själv. Samhället skall alltså ansvara för att de får 

leva ett liv som alla andra (Norström & Thunved 2003). 

Helhetssyn 
 Genom en resursinventering av information om den äldre blir följden till att få en överblick 

över den sökandes livssituation, som leder till en helhetssyn i olika nivåer och perspektiv som 

är: 

• Helhetssyn som ett synsätt eller analytisk perspektiv. 

• Helhetssyn som ett arbetssätt eller verktyg för konkreta insatser. 

• Helhetssyn som en organisatorisk princip. 

• Helhetssyn som en ledstjärna för det sociala arbetets radikalisering. 

                                                                          ( Bergmark, 1998 s. 28 ) 

Det innebär Siv 85 som lever i Stockholm och som numera har problem med att komma 

ut för att få stimulans och aktivitet i sin dagsföring, ses i förhållande till den omgivande 

sociala miljön, men också till de ekonomiska och politiska beslut som finns i staden.   

Helhetssynen görs genom vårdplaneringar och hembesök hos den äldre som är i behov av 

hjälp. Anhöriga eller bekanta brukar finnas till hand och betraktas som en informations resurs 

men det är den äldre och dennes behov som prioriteras. Författaren menar att 

biståndsbedömarna gör en helhetssyn genom att få eller införskaffa information som skall 

finnas till hand. Därför att det är med hjälp av den som besluten fattas. Helhetssynen betraktas 

som ett arbetssätt eller verktyg för konkreta insatser. 
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6.TEORI 

Det politiska Perspektivet   
Bolman & Deal (2001) beskriver att det finns, ett politiskt perspektiv i sättet att studera 

organisationer. Det säger att om det samtidigt finns grundläggande meningsskillnader och 

knappa resurser, är konflikter ofrånkomliga och makt en betydelsefull faktor för att få mer 

resurser. Knappa resurser tvingar fram byteshandel, förhandlingar och köpslående. Det 

betyder för mitt ämnes del att knappa resurser skapar flexibilitet att kringgå behovet av 

promenader eller att erbjuda olika alternativ för Siv 85. Som till exempel insatsen social 

handling. 

Författarna Bolman & Deal (2001) beskriver och sammanfattar det politiska perspektivet med 

fem påstående som jag skall försöka beskriva och sammanfatta genom att ge exempel från 

äldreomsorgen. 

Äldreomsorgen är en organisations som drivs med skattemedel och som bildar 

sammanslutningar av blandade medarbetare eller tjänstemän som består av olika 

intressegrupper. Att skillnader mellan medarbetare och grupperna som uppstår är tydliga när 

det handlar om värderingar, åsikter, information, intressen och tolkningar av olika 

förhållanden som råder ute i samhället när de är ute på fältet och arbetar. Ett arbetsplatsmöte 

(ATP) eller ärendedragning är ett exempel på det. Där alla i enheten sitter tillsammans och 

diskuterar huruvida de skall gå tillväga med att till exempel ge bifall eller avslå en insats. 

Trots att det i ärendedragningen finns läkarintyg, ADL-status, tillgängliga och som samtidigt 

bevisar att den äldre har behov att få den insatsen beviljad finns olika tolkningar eller förslag 

på hur gruppen skall gå tillväga. Majoriteten av de besluten handlar om fördelning av 

besparingskrav eller betalningsansvar som råder mellan kommun och landsting och som 

organisationens ledning har bestämt. Besparingskraven och fördelningen som ständigt står i 

fokus leder till vissa konflikter inom organisationen som ibland delar ledningen och 

medarbetarna. En klyfta uppstår där makt blir en central del i de besluten som görs. Det leder 

till en odemokratisk organisation eftersom makten kommer att tillämpas uppifrån utan att 

medarbetarna får en möjlighet att diskutera eller komma med andra förslag än de som står i 

stadens riktlinjer. Därför att det inte finns utrymme till det. De målen och besluten som sedan 

görs är en förhandling emellan medarbetarna och ledning eller mellan medarbetarna för att nå 

en position i organisationen. Men också för att skapa möjlighet att samarbeta med varandra 

och kunna nå de målen som organisationen bestämt.     
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Beställar- och utförarmodellen 
Det finns tre olika driftformer i Stockholm stad. De är den kommunala traditionella 

verksamheten, kundvalsmodellen och entreprenader i egen regi. Alla tre arbetar efter 

beställar- och utförarmodellen. Beställarenheten i dessa driftformer, beställer och beslutar 

hemtjänstinsatser som överlämnas i form av skriftliga beställningar till utförarna. De skall i 

sin tur utföra det som är beslutat. I de traditionella organisationer överlämnas besluten 

muntligt och skriftligt till den personalgruppen som skall utföra insatsen. Enligt Eliasson 

syftar beställar- och utförarmodellen till att vara en restriktiv och effektiv organisationsmodell 

som underlättar för myndigheterna att utföra sitt arbete eftersom de kan på så sätt kontrollera 

och fördela resurserna på ett mer fördelningsaktigt sätt .Men som också begränsar de äldres 

behov att till exempel få gå ut på en promenad.  

Förhållandet mellan individ och organisation 
Det krävs enligt Bolman & Deal (2001) en mer ingående förståelse av människor och deras 

symboliska förhållande till organisationer. Författarna anser att man inom HR perspektivet 

kan urskilja ett antal grundläggande förutsättningar som sätter i förhållande mellan individ 

och organisation i fokus. 

• Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom.  

• Människor och organisationer är beroende av varandra. 

• Organisationerna behöver idéer, energi, kunskaper och färdigheter, människor behöver 

karriär, lön och utvecklings möjligheter.  

• Om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drabbas. Individerna 

utnyttjas av organisationer eller tvärtom- eller också förlorar båda. 

                                                                             (Bolman & Deal 2001, s. 126 )

  

Medarbetare i äldreomsorgen 
Starrin & Svensson (1994) beskriver följden av att förutsättningarna att arbeta i en 

organisation innebär att kunna möta, förstå och förhålla sig till andra människor underlättar 

för alla klienter speciellt om man arbetar där människor är en centralpunkt.    

Enligt Granér (1994) är det som utmärker en arbetsgrupp, personalgrupp i det här fallet, 

biståndsbedömarna, är att den har bildats i avsikt att uträtta ett arbete som i detta fall, att 

bedriva service inom äldreomsorgen. 
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 De flesta arbetslag utgör en del i en organisation och det är organisationen som skapar 

gruppen, det är organisationen som fastställer förutsättningarna för hur gruppen skall fungera 

angående arbetets innehåll och arbetsvillkoren.  

Samarbetet med klienten  
Enligt Hermodsson (1998) skall insatsen utarbetas och verkställas tillsammans med klienten 

vilket innebär att klienten ska delta i utredningens gång. Det leder till ett samarbete där 

förståelsen av behovet av en insats ska bli tydligare för både biståndsbedömaren och klienten. 

Kontakten mellan klienten och biståndsbedömaren är central för att ett bra samarbete och 

tydlig information skall förekomma. Tolkningen av behovet skulle leda till att underlätta för 

biståndsbedömaren att ge ett bifall för att kunna tillgodose klientens behov. För att kunna göra 

detta i verkligheten måste klienten anpassas till organisationen och bli en klient eller kund. 

Därför att det är organisationen som bestämmer ramarna för biståndsbedömarnas handlande. 

7. SOCIALTJÄNSTENS BAKGRUND  

Historik 
Under de senaste tjugo åren har det funnits en del betydelsefulla trender som har präglat 

socialt arbete i Sverige. En trend är den kraftiga tillväxten av den sociala sektorn under 1980-

talen. Då införde man den nya sociallagstiftningen som betydde en genomgripande förändring 

av uppfattningen om till exempel rätten till hjälp och kunden medbestämmande.  

Den andra trenden var idéerna om en strukturinriktad social verksamhet som bland annat 

avsåg att förhindra sociala problem genom att socialtjänsten effektivt skulle medverka i 

samhällsplaneringen.  

Den tredje var Ädelreformen som trädde i kraft 1992. Där syftet med reformen var att skapa 

ett tydligare ansvar för service och vård till äldre och funktionshindrade.   

Dessa förändringar innebar att socialarbetarna skulle få andra yrkesroller i organisationen. Det 

innebar att socialarbetarna hade samma utbildningar men olika arbetsroller i organisationen. 

Många kommuner gick igenom omorganisationer i sina verksamheter och utvecklades till ett 

beställar- och utförarmodell där prisschabloner sattes på olika tjänster. En av verksamheterna 

som har präglats av förändringarna är äldreomsorgen (Holgersson 2000). 

En annan trend som genomsyrar och som debatteras i media dagligen är antalet äldre 

människor ökar i Sverige. Behoven av insatser ökar också i takt med att de äldre i samhället 

har ökat markant vilket leder till att desto fler äldre lever ensamma. 
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 Samtidigt som landet får fler äldre pågår nedskärningar och en effektivisering av äldrevården 

för att på så sätt förenkla verksamheten ytterligare.  

Äldreomsorgen har under senare tid förändrats på olika sätt, en del kallar det för 

omorganisering. Denna organisationsmodell har inneburit en delning av hemtjänstassistentens 

arbetsuppgifter och två nya yrkeskategorier har uppstått.  

Där den ene beställer tjänster och den andre utför de. Följden av förändringar har inneburit ett 

ökat ansvar för anhöriga men också gett privata vårdgivare möjligheter att utöva och utveckla 

sina verksamheter. Vilket har lett till att entreprenörer ges tillträde till att pröva nya 

organisationsformer med klarare ekonomistyrning inom äldreomsorgen (Eliasson 1996).  

Socialtjänsten arbetssätt 
1kap 1 § i Socialtjänstlagen står det: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall underhänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på at frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet”                  (Norström & Thunved, 2003, s 29)  

 

Socialtjänstens insatser för äldre ska medverka till att de äldre har en valfrihet, ge olika 

förutsättningar för att de äldre ska få bo kvar hemma om de önskar det, delta till att bryta 

isolering och komma med olika lösningar och underlätta för de äldre att ta och skapa kontakt 

med andra. På det sättet kan de äldre ta del i samhörigheten ute bland allmänheten.  

Det är viktigt att socialtjänsten samverkar för att de äldre människorna får möjlighet till en 

fritidssysselsättning samt få vara med och påverka i samhällslivet. Det bidrar till stimulans 

och delaktighet men framförallt till en bättre hälsa. Det arbetssättet biståndsbedömarna 

använder sig av kommer att beskrivas nedanför.  

Biståndsbedömare 
Enligt Westlund (2001) är biståndsbedömarnas arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och 

besluta om den enskilde har rätt till bistånd. De skall också besluta vilka behov som ska 

tillgodoses samt planera för hur dessa behov kan tillgodoses. De skall också beställa 

tjänsterna, vägleda den enskilde och göra en uppföljning. Biståndsbedömarna arbetar ute på 

fältet och träffar äldre dagligen.  
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Det gör att denna yrkesgrupp får en förförståelse av den äldres livssituation. Gemensamt för 

all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder, som ytterst är ett 

uttryck för samhällets maktbefogenheter. Det innebär:  

 

”Utövning av befogenheter att bestämma om förmån rättighet, skyldighet, disciplinär 

bestraffning eller annat jämförbart förhållande, och befogenheten skall utövas i 

förhållanden till enskild”         (Stockholm stads riktlinjer 2002, s 9) 

  

Yrkesgruppen arbetar efter en organisations ramar och regler vilket innebär att de socialiseras 

till organisationen, vilket innebär att de har blivit inskolade att tänka och agera på ett sätt som 

överensstämmer med organisationens kultur och attityder som ständigt förändras. För att 

kunna göra en tolkning och få en helhetsbild använder biståndsbedömare sig av juridiska och 

socialpolitiska verktyg som är socialtjänstlagen.  

Det är denna lag biståndsbedömarna utgår ifrån när de bedömer, utreder och beslutar olika 

insatser (Clevesköld & Lundgren & Thunved 2003). 

Av egen erfarenhet brukar biståndsbedömarna själva samla in data angående den äldre för att 

göra en fullständig bedömning. Det kan vara på ett hembesök eller en vårdplanering där de får 

information från den äldre, anhöriga, från arbetsterapeuten, ADL- status från sjukvården eller 

från läkaren.  Biståndsbedömarna gör först en resursinventering för att göra en helhetssyn 

över Siv´s livssituation. För att sedan dela in Sivs situation i olika rubriker som är, Ansökan 

avser, social situation, hälsotillstånd, Aktuell situation, bedömning och beslut.. För att sedan 

fatta beslut och utforma insatser. Det är oerhört viktigt att en tydlig information utgår till Siv 

för att tillsammans med Siv komma till en bra lösning på hur hennes behov av promenader 

skall tillgodoses.  

Enligt Skau (2001) representerar biståndsbedömarna stadsdelsnämndernas äldreomsorg ute på 

fältet och har kontakt med äldre dagligen i sitt arbete. Därför har de kunskaperna om hur 

äldres villkor ser ut men också en viss handlingsfrihet i sin yrkesutövning. Vidare beskriver 

Johansson (1997) att biståndsbedömarna  har en gränsöverbryggande roll. 

 Det betyder att de har tillgång till första kontakten och information med den äldre, samtidigt 

som de har kunskapen om organisationens möjligheter som står till buds för att möta klientens 

krav eller önskemål. 
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Hur uppstår ett ärende?  
Ansökan kan vara muntlig, genom ett telefonsamtal, skriftlig eller med hjälp av en tjänsteman 

få stöd att ansöka om behov anses finnas. Får socialtjänstens kännedom om att någon 

medborgare i kommunen eller stadsdelen far illa på något sätt, är socialnämnden skyldig att 

kontakta personen och inleda en utredning om hur behovet kan tillgodoses. Myndigheten 

måste handlägga sina ärenden så skyndsamt som möjligt för att kommunikationen mellan 

klienten och myndigheten. Det är viktigt att medborgarna som är i behov av hjälp skickar 

ansökningar som inkommer in till enheten äldreomsorgen i Stockholm stad. 

(Clevesköld & Lundgren & Thunved 2002). 

 

”I Socialtjänstlagen kap 11 § 1 stadgas att socialnämnden utan dröjsmål skall indela 

utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens 

kännedom och kan föranleda någon åtgärd av nämnden”  

(Norström & Thunved 2003, s 168)  

 

Att få anhöriga delaktiga i vårdplaneringar, hembesök samt byråbesök är också en fördel 

eftersom det underlättar samarbetet med alla parter och inger en trygghet hos den äldre. Att 

erbjuda anhöriga stöd och hjälp i olika former är en följd av det (Norström & Thunved 2003). 

Utredning 
En utredning är en sammanställning av information om den äldres livssituation och dennes 

förhållande. Den avser till att göra det möjligt för en nämnd eller ledamot att besluta i ett 

ärende. Vid akuta ansökningar kan det som kommer fram vid ett personligt samtal vara 

tillräckligt som undersökning och behöver bara bekräftas kortfattat. Utredningen ska enligt 

socialtjänstlagen kap 11 1 § inledas utan dröjsmål, genomföras skyndsamt och leda till ett 

beslut i rimlig tid. Tiden beror på det enskilda fallet.  

En utredning skall vara omfattande och endast handla om det som berör ärendet. Den ska 

även ge svar på samtliga frågor inför beslutet som skall tas enligt Socialtjänstlagen. 

Det biståndbedömarna först ska göra är att kartlägga vilka hjälpbehov som finns genom att: 

• Visa vilka resurser den sökande har att bidra med, till exempel relevant fakta. 

• Visa vilka insatser andra samhällsorgan, frivilliga organisationer och anhöriga kan 

erbjuda. (alternativa lösningar). 

• Visa vad socialtjänsten kan erbjuda. Som till exempel färdtjänst och trygghetslarm. 

                                                                  (Clevesköld & Lundgren & Thunved 2002) 
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Den sökande som är aktuell för utredning inom socialtjänsten skall informeras om de 

rättigheter som hör till under en utredning. Den sökandes självbestämmande och integritet 

skall respekteras, kommunen är skyldig att få den enskildes medgivande att kontakta andra 

myndigheter och anhöriga om det blir nödvändigt. Den sökande har också rätt att bli 

informerad om att ta få ta del av vad som skrivs ner om den sökanden, sekretessbestämmelser, 

rätten till tolk, rätten till ombud eller biträde och rätten att besvära sig över beslut enligt 

förvaltningslagen om nödvändigt.  

 

Det görs med stöd av socialtjänstlagen kap 3 5 § där det står att:  

”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans 

med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar” 

                                                                            (Norström & Thunved 2003, s. 56)

  

Dokumentationen 
Handläggaren ska använda de uppgifter som behövs för ärendets avgörande, sammanställa 

dem och lägga förslag till beslut. Material till utredningen ska i första hand lämnas av den 

enskilde själv. Det gäller till exempel läkarintyg och/eller ADL- status. Det är  

biståndsbedömarnas ansvar att tillföra utredningen och ärendet alla de uppgifter som kan vara 

av betydelse för handläggningen. Det som framkommit vid telefonsamtal, hembesök, 

byråbesök samtal med en person eller kontakt med andra myndigheter ska kunna utläsas av 

dokumentationen i ärendet. Omfattningen av dokumentation ska vara så omfattande att en ny 

handläggare kan ta över ärendet genom att följa ärendets dokumentation. 

Beslutets innehåll. 
Beslutet ska vara tydligt, varmed menas att det klart ska framgå vad som begärts och vad som 

beviljas eller avslås.  

Beslutet ska utformas som ett svar på en begäran. Det innebär att det ska framgå om ansökan 

är beviljad helt eller endast till någon del. Även om ansökan avslås helt eller i delar ska det 

framgå av beslutet. 

Om beslutet blir ett avslag kan den enskilde överklaga beslutet. Den enskilde har tre veckor 

på sig att överklaga beslutet från och med det datum den enskilde fick hem beslutet. Om 

beslutet överklagas sker omprövning av beslutet och den kan antingen bli ett gynnsamt beslut 

eller avslag. Den kan fortsätta till länsrätten som tar del av beslutet och även där bearbetas. 
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Det är viktigt att motiveringen är klar och tydligt för den sökanden. Alla beslut som fattas 

enligt SoL och LSS ska tidsbegränsas (Cleveskäld & Lundgren & Thunved 2002). 

Om beslutet blir bifall ska den verkställas av utförarna. Eftersom beslutet är tidsbegränsat 

(oftast ett år) ska biståndsbedömarna göra en uppföljning när tiden har gått ut. Det kan göras 

innan också. I denna uppföljning ska biståndsbedömarna göra en utvärdering av hur beslutet 

har verkställts. Om den äldre var nöjd med verkställandet, vad kunde vi ha gjort bättre eller 

vad blev fel. De flesta personer får problem med hälsan med åldern. Därför beror det mycket 

på den enskildes hälsa och behov hur uppföljningen sker. 

 Ofta måste hjälpinsatserna ändras men det finns också äldre som inte vill ha någon hjälp utan 

vill endast ha assistans med lätta sysslor som till exempel städning, handling, matlåda eller få 

gå ut på en promenad. För att kunna göra en bedömning om den äldre är i behov av till 

exempel en promenad eller städning använder biståndsbedömarna sig av en ADL-bedömning 

för att få en grund till hjälpinsatserna.  

ADL 
ADL betyder, aktiviteter under en levnadsdag (Activities of daily living) och baserar sig på 

Katz ADL-index och mäter individens beroende vid tio aktiviteter. Det innebär städning, 

matinköp, transport, matlagning, badning, dusch, på och avklädning, toalettbesök, 

förflyttning, kontinens och födointag. ADL- bedömningar ingår och används som en grund 

för beslut inom äldreomsorgen. Det är vanligt att när biståndsbedömare går på 

vårdplaneringar begär en ADL-status på den äldre av sjukgymnasten eller arbetsterapeut. 

Bedömningar av ADL görs genom träning för att visa hur aktiv kroppen kan vara under olika 

rörelse moment. Övningarna görs genom en observation eller test för att se hur mycket 

personen klarar av. Det är med hjälp av detta verktyg som sjukgymnasten eller 

arbetsterapeuten på sjukhuset eller rehabiliteringscenter kan se om det finns behov eller inte. 

Syftet är ta hjälp av ADL- trappan för att se om biståndsbedömare kan hjälpa klienten  

(Siv 85) enligt den. Denna används vid bedömning av olika hemtjänstinsatser som 

biståndsbedömarna använder sig av när de arbetar med utredningar (Socialstyrelsen 2001). 

Målgruppen är vuxna äldre som bor hemma och som på grund av olika anledningar har 

begränsningar i sin dagliga livsföring. Det kan vara den personliga styrkan som avtar, ett 

fysiskt funktionshinder eller nedsatt hälsa som bidrar till otrygghet. 

ADL –aktiviteter mäts med en operationell definition som till exempel aktiviteten transport. 

Där avses att Siv kan ta sig till busshållsplatsen, stiga på bussen och stiga av bussen.  

 21



Siv bedöms i detta fall som oberoende av andras hjälp om hon åker kommunala medel utan 

svårigheter. Siv kommer att bedömas vara delvis beroende om det förekommer behov av 

ledsagare i någon del av resan (Socialstyrelsen 2002). 

Att vara beroende innebär att inte kunna ta sig till kommunala medel på egen hand eller att ha 

en ledsagare under en del av resan. 

En person är oberoende om han/hon inte behöver någon hjälp eller övervakning. Denne kan 

med hjälp av en käpp eller rollator ta sig dit han/hon vill (Socialstyrelsen 2001). 

Vems ansvar är våra äldre?  
Enligt socialstyrelsens rapport (2001) är de äldre personer de största konsumenterna av 

sjukvård i landet och effekterna av denna utveckling har blivit att kommunerna fått ansvara 

för en större del av vården och omsorgen för de äldre. De kraftiga nedskärningar och 

omorganisation av äldrevårdens resurser har ökat trycket på kommunernas ekonomi. 

 Fram till 1950 var det institutioner som tog hand om de äldre och funktionshindrade, de som 

var i behov av vård i hemmet hänvisades till sina anhöriga som i sin tur fick ansvara för sina 

gamla föräldrar. Idag har samhället förändras och verkligheten ser annorlunda ut. I dag har en 

större del av sjukvården blivit en marknad. Olika driftformer styr äldreomsorgens 

verksamheter. Det finns äldreomsorg i form av entreprenader, kundvalsmollen och den 

traditionella kommunala regiverksamheten. Den andra förändringen är att frivilliga 

organisationer fått en aktivare roll i samhället. Den tredje förändringen är att anhöriga och 

närstående omsorg om sina äldre har ökat markant vilket är en fördel men samtidigt en väldigt 

ansvarsfull roll som inte alla klarar av på grund av egna arbeten och familjer (Larsson & 

Thorslund 2002). 

Det Svenska kommunförbundets slutrapport (1999) belyser att samhällets tillgångar bör 

utformas så att de gynnar de möjligheter som finns hos enskilda människor och deras 

närstående. De bör till exempel, kunna utveckla goda kontakter och samarbeta med olika 

organisationer. Det innebär att ansvaret är samhällets och inte endast enskilda.  

Tjänstemannaansvaret inom myndighet  
För att fatta beslut skall svenska myndigheter och tjänstemän vara objektiva och endast se till 

ärendet och vad som gäller i sak. Myndigheterna kan bara göra något för eller emot 

allmänheten som grundar sig på lagstiftningen. Det innebär att all myndighetsutövning utgår 

från lagarna. Detta stadgande kommer från regeringsformen som tillhör landets rättsväsende. 

En myndighet får inte arbeta på ett sådant sätt som gynnar myndigheten bara för att det finns 

en strikt budget att följa eller för att man tycker att alla över 80 år skall ha promenader. 
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Anledningen är att tjänstemän har stor makt i myndighetsutövning och deras ansvar är hårt 

reglerat. De allra strängaste bestämmelserna finns när myndigheter drar in en förmån eller 

minskar ner ett positivt beslut (Amundberg 1998).  

8. RESULTAT  
Här presenteras alla fakta som har kommit in under studiens gång. Resultatet baserar sig på 

femton stadsdelar. Biståndsbedömarna har svarat kort och koncist på en vinjettstudie som 

handlar om ”Siv 85”. Här nedan presenteras vinjetten som skickades ut till stadsdelarna. 

Vinjetten ”Siv 85”  
 
Pensionären Siv 85 
 
Siv är 85 år gammal och pigg för sin ålder. Hon bor ensam i en lägenhet en trappa upp och sköter sig själv. Hon 

är diabetiker och har problem med blodtrycket och cirkulationen, hon medicineras för det, vilket hon sköter 

själv. Siv har redan hemtjänstinsatser i form av städning var tredje vecka och handling en gång i veckan. Siv har 

nyligen varit hos läkaren och fått rådet att röra på sig eftersom det vore bra för hennes cirkulation och 

blodsockerhalt. Siv berättar för läkaren att hon sällan går ut och sitter mest hemma i sin lägenhet, hon berättar 

även att hon känner osäkerhet när hon går eftersom hon ibland blir yr. Siv skulle gärna vilja gå ut och gå men 

vågar inte göra det själv. 

Siv ringer till sin dotter som bor i Norrköping för att berätta vad läkaren hade rekommenderat.  Dottern säger till 

modern att hon ska ringa äldreomsorgen och fråga om hon kan få hjälp med detta. Siv ringer stadsdelen och 

frågar om hon kan få hjälp med att kunna gå ut på en promenad. 

Frågan lyder: Hur bedömer du promenader i din stadsdel? 
Bedöm ärendet som du vanligtvis brukar göra och använd din erfarenhet som biståndsbedömare, 
Socialtjänstlagen och Stockholms Stads riktlinjer. 
  
Du har tom v. 42 (041015) att bedöma fallet. När du är klar kan du alltid mejla det till mig. 
Har du några frågor angående fallet kan du alltid ringa till mig. 
 
Tack  för din hjälp. 
Med vänliga Hälsningar 
 
Socionom studerande  
Galina Monsalves 
 
Här presenteras bedömningar i tabellform för att lättare få en överblick på hur bedömningen 
av promenader av femton stadsdelar i Stockholms stad ser ut. 
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Tabell 2. Översikt över insatsen promenader i Stockholms Kommun  
Stadsdel A B C D 
 Hur bedömer du 

promenader? 
Hur ser proceduren ut 
vid bedömningen av 
promenader? 

Hur ser motiveringen 
ut vid beslut? 

Hur tillgodoses 
den äldres behov? 

1 Möjlighet att följa 
med vid inköp 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Avslag Genom social 
handling. 

2 Möjlighet att följa 
med vid inköp 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Bifall till promenader 
2ggr/ v under en månad. 
Sedan uppföljning 

Beror på om affären 
är i närheten. 

3 Möjlighet att följa 
med och handla. 
Hänvisning till 
aktivitets centret. 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Avslag Genom social 
handling 

4 Möjlighet att följa 
med och handla. 
Hänvisning till 
Frivilliga org 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Bifall till utökad 
hemhjälp 

Genom social 
Handling. 
Promenad 1g/v 

5 Hänvisning till 
väntjänst  

Görs inte Görs inte Görs inte 

6 Beviljar promenader En helhetssyn över den 
äldres situation 

Beviljar promenader 1-2 
g /v 

Genom att bevilja 
promenader 

7 Hänvisning till 
frivilliga org 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Avslag Genom frivilliga 
organisationer. 

8 Utförarens ansvar 
Projekt 

Genom ett boråd Görs inte Utföraren eller 
frivilliga org 

9 Hänvisning till 
landstinget 

Skälig levnadsnivå Avslag Genom frivilliga 
org 

10 Möjlighet att följa 
med och handla 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Beror på om affären 
ligger i närheten 

Utöka tiden för 
social handling 

11 3 månader sedan 
uppföljning 

En helhetssyn samt 
uppföljning efter 3 mån 

Bifall i 3 mån,  Beviljar 
Promenader i 3 
mån. 

12 Genom 2 alternativ En helhetssyn  Bifall till Promenader 2 
g/v eller social handling 
1g/v 

Beror på om affären 
ligger i närheten. 

13 Möjlighet att följa 
med och handla 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Avslag på promenader 
Bifall till social handling 

Social handling. 
Om inte 
promenader 1-2 g/v 

14 Utförarens ansvar 
Projekt 

En helhetssyn över den 
äldres situation 

Görs inte Utförarens ansvar 
Projekt 

15 Möjlighet att följa 
med och handla. 
Hänvisning till 
frivilliga org 

En helhetsyn över den 
äldres situation 

Avslag på promenader. 
Bifall social handling 

Genom social 
handling 

 
OBS Se tabell 1 som bilaga. Som är mer utförlig. 
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Det biståndsbedömarna först har gjort är att samla information för att få en helhetssyn på Siv 

85. Sedan skriver de en beställning av beviljade insatser som de skickar vidare till utförarna. 

Den kan se ut på följande sätt. Denna bedömning kommer från stadsdel nummer fyra.  

Exempel på en bedömning  
Ansökan avser 

Utökad hemhjälp med promenader, muntlig ansökan 

Aktuell situation 

Telefonsamtal med Siv som ansöker om hjälp att komma ut efter rekommendation från husläkare pga 

problem med blodcirkulationen. Siv har redan tidigare hjälpinsatser i form av inköp och städning. 

Klarar den egna personen och övriga praktiska sysslor i hemmet självständigt.  

Social situation 

Ensamboende, 1 tr upp i fastigheten utan hiss. Siv har blivit alltmer isolerad i lägenheten p g a 

svårigheter att ta sig ut .Känner  sig osäker att gå ut ensam och stannar därför inomhus. Siv har en 

dotter som är bosatt i Norrköping. 

Hälsotillstånd 

Siv är diabetiker, har problem med blodtrycket och blodcirkulationen. Sköter medicinering själv. 

Uppger även att hon emellanåt drabbas av yrsel. 

Bedömning 

Siv klarar den dagliga livsföringen helt självständigt förutom den tunga städningen och inköpen. Har 

svårt att komma ut pga trapporna och behöver därför ledsagning till affären samt promenadhjälp. Siv 

kan även kontakta frivilligorganisation i området för ytterligare promenader och ledsagning för olika 

ändamål. Målet är att förhindra isolering. 

Beslut 

Att bevilja bistånd enligt  4 kap 1§ Socialtjänstlagen till utökad  hemhjälp. 

Ledsagning till affär  1ggr / v  

Promenad 1 ggr/ v 

Städning var 3:e v. 

 

 

 Vidare består resultatet av studien av fyra frågor som besvarar hur de olika stadsdelarna 

bedömer insatsen promenader, hur proceduren går till, hur den tillgodoses och hur 

motiveringen ser ut vid beslut. Eftersom alla femton stadsdelar bedömer vinjetten olika 

namnges de med nummerordnig för att underlätta men också för att förstå var skillnaderna 

och likheterna består. Därför har jag valt att citera hur Biståndsbedömarna bedömt och 

beslutat insatsen promenaden för Siv 85. 
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Svar på frågeställningarna.  
Huvudfrågan denna vinjettstudie gick ut med till alla sjutton stadsdelar var : 

A) Hur bedömer du promenader i din stadsdel?   
Två av femton stadsdelar beviljar promenader och en till två gånger i veckan. Elva av femton 

stadsdelar är restriktiva och ger avslag på ansökan promenader. De beviljar promenader i 

samband med andra insatser, till exempel social handling och motiverar detta med att Siv kan 

på detta sätt upprätthålla fysiska funktioner, få vara med och bestämma vad hon ska handla 

samtidigt som hon får sällskap och stöd.  

De stadsdelarna som ger avslag på promenader hänvisar samtidigt till frivilliga organisationer 

som till exempel väntjänst och Röda korset. De hänvisar även till att det är primärvårdens 

ansvar att tillgodose Siv med hjälpmedel, till exempel en rollator.  

Två av femton stadsdelar har inte längre promenader i sin insatslista utan har lagt det på 

utförarna som i sin tur fått en budget för insatsen promenader. 

Det som framkommer tydligt i bedömningarna är att alla utgår från ansökan om promenader 

samtidigt som de hänvisar till andra alternativ.   

  

B) Hur ser proceduren ut vid bedömning av insatsen promenader?  
 Biståndsbedömarna utgår alltid från ansökan om promenader. Ansökan görs i vanliga fall 

genom ett hembesök, vårdplanering eller byråbesök. I Siv´s fall var det ett telefonsamtal. 

Biståndsbedömarna samlar alla fakta om Siv och skriver en utredning, bedömning och beslut. 

Där tar biståndsbedömarna hänsyn till vad ansökan avser, den sociala situation, hälsotillstånd 

och aktuella situation. Med hjälp av dessa får biståndsbedömarna en tydlig helhetssyn på 

Siv´s livssituation. I två av stadsdelarna har biståndsbedömare boråd när det gäller ansökan 

om promenader. Det innebär att alla biståndbedömare sitter tillsammans och efter diskussion 

kommer fram till ett beslut. 

 Den sociala handlingen är en annan insats som kan utökas i tid för att Siv skall kunna få gå ut 

och gå. I en del stadsdelar beror den  på om affären ligger i närheten av bostadsområdet. Det 

skulle underlätta både för Siv och hemtjänstpersonalen om de kunde handla tillsammans. Siv 

skulle då kunna upprätthålla sina fysiska funktioner och få stöd och hjälp med handlingen. 

Om affären ligger för långt bort kan Siv få beviljat promenader en till två gånger i veckan. 

Denna flexibilitet innebär att man kan utöka tiden för insatsen social handling i fyra till fem 

stadsdelar. 
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 Genom att hänvisa till olika frivilliga organisationer skapar stadsdelarna ett bättre samarbete 

med utomstående organisationer som spelar viktig roll inom stadsdelen. Siv´s läkare 

rekommenderade att det vore bra för Siv´s hälsa att gå ut och promenera. 

 Därför anser flera biståndsbedömare att det vore bra om Siv fick hjälpmedel som hon kunde 

stödja sig på från primärvården (landstinget).  

De stadsdelar som inte beviljar promenader som insats i beställningen har löst det genom att 

erbjuda äldre personer promenader utan föregående biståndsbedömning. Där har ansvaret 

förlagts på utförarna. Som har fått en budget för endast promenader. Från de stadsdelarna har 

alltså studien inte fått något svar på denna fråga.  

C) Hur tillgodoses den äldres behov av promenader? 
Beslutet tillgodoses olika i samtliga stadsdelar. Det beror på att de prioriterar 

hemtjänstinsatserna olika. Siv´s behov av att gå ut och gå tillgodoses genom att 

biståndsbedömarna ger Siv olika alternativ. Alternativen innebär att hennes ansökan avslås, 

men behovet kan tillgodoses på annat sätt. En möjlighet  att använda sig av är om affären 

finns i närheten .Stadsdel nummer tolv tillgodoser genom två alternativ: 

” Till att börja med skulle jag föreslå Siv att följa med när vårdbiträdet handlar åt 

henne. Då skulle beslutet se ut så här, att enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen bevilja 

följande, Att följa  med och handla 1g/ v.” 

  

” Om hon av någon anledning inte kan det, affären ligger för långt bort, skulle hon få 

bifall till ansökan om promenad” Att enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen bevilja följande 

insats, promenad 2 ggr/ v.” 

 

Stadsdel nummer två beslutar och tillgodoser behovet genom att: 

 ” Om detta är en person som jag bedömer ej själv kan gå ut skulle jag bevilja 

promenader två gånger i veckan och efter en månad göra en utvärdering av hjälpen. 

Om mat varuaffär finns sinom rimlig avstånd skulle jag föreslå samordning med 

inköpstillfällen. Det brukar vara av stort värde själv får se varorna som skall handlas, 

det gör också att personen får komma ut och se lite folk. Att gå ut och handla daglig 

varor är något en äldre person gjort hela livet och skulle hålla uppe många funktioner. 

Kanske både kropp och minne”. 
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Flexibiliteten och olika alternativa lösningar är en fördel för denna stadsdel som tillgodoser 

Siv med olika förslag om vad hon istället skulle kunna göra men en nackdel för Siv eftersom 

det hon ansöker om är att få hjälp med promenader och inte att gå och handla. 

Stadsdel nummer tre ger bifall till ansökan genom att:  

”Beslut att med stöd av 4 kap 1 § i Socialtjänstlagen bifalla ansökan om sällskap vid 

promenader. Biståndet ges i form av att Siv ges möjlighet att följa med vid inköp en 

gång i veckan.” 

 

Bedömningarna visar att Siv har redan tidigare hemtjänstinsatser i form av städning var tredje 

vecka och handling en gång i veckan. Vidare visar de att om Siv inte hade haft handling, 

skulle Siv´s muntliga ansökan avslås av flertalet stadsdelar i Stockholm. Insatsen handling är 

en fördel för Siv då biståndsbedömare kan vara flexibla och ändra insatsen handling till social 

handling eller utöka tiden för det. 

I bedömningarna framkom det också att behovet kan tillgodoses genom att samarbeta med 

frivilliga organisationer som finns i stadsdelen. Stadsdel nummer sju tillgodoser Siv´s behov 

genom att: 

 ”Sivs ansökan om bistånd enligt 4kap 1 § Socialtjänstlagen i form av promenader 

avslås med motiveringen att behovet inte anses kunna tillgodoses enbart genom 

kommunens äldreomsorg. Behovet kan anses kunna tillgodoses på annat sätt genom 

andra alternativ i form av sociala dagverksamheter och/ eller frivilliga organisationer 

dit Siv på egen hand skulle kunna ta sig där promenadgrupper kan finnas.” 

  

De förslag på frivilliga organisationer som biståndsbedömare hänvisar Siv till är; Röda korset, 

PRO Stockholms län, frivillig väntjänst och Fenix väntjänst. En av stadsdelarna har en katalog 

över de insatser som frivilliga organisationer utför utan kostnad. Stadsdelen tycker att 

samarbetet med de frivilliga organisationer är positivt. Det som även genomsyrar i 

bedömningarna är att biståndbedömarna hänvisar till att det är primärvårdens ansvar. 

Eftersom  behovet av promenader beror på medicinska skäl enligt stadsdel nummer nio som 

tillgodoser genom att:  

”Om promenaderna är behövliga ur ett medicinsk/rehabilitering aspekt, då får sökande 

vända sig till primärvården som i sin tur får ordna denna aktivitet.” 
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Även Stadsdel nummer ett hänvisar till primärvården genom att: 

 ”Bedömningen är att enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen avslå ansökan om 

promenad då behov ej anses föreligga. Siv anses tillförsäkrad skälig levnadsnivå med 

nuvarande beviljade insatser och något utökad behov anses ej föreligga.  

Siv är självständig vad gäller personlig omvårdnad samt serviceinsatser förutom 

städning och inköp. Lagar sin mat själv och sköter även sin tvätt. Har ingen gång 

hjälpmedel. Siv kan ges möjlighet att följa med vid inköp. Om läkaren tycker att Siv bör 

röra på sig av medicinska skäl får detta skötas av landstinget.” 

 

Stadsdel nummer åtta håller med genom att : 

” Vi skulle rekommendera Siv och/eller hennes anhöriga att kontakta Hemrehab för ett 

besök. Eventuellt kan hemrehab göra bedömningen att träningsinsatser behövs för att 

stärka Sivs förmåga att promenera. Kanske bör också Siv få en rullator för att kunna 

promenera säkrare. Eventuellt kan Siv träna sin stabilitet på vårdcentralen.” 

   

Det finns de stadsdelar som beviljar promenader men dessa är få eftersom även de är flexibla i 

sina bedömningar och beslut som görs i Sivs fall. Stadsdel nummer tio beviljar promenader 

och tillgodoser Sivs behov genom att: 

”Det jag tror är att Siv skulle kunna få beviljat är: promenad (ca 1-1, 5 tim var gång) 1-

2 gånger i veckan. Hur ofta det blir beror på vad Siv själv vill eller om detta delvis 

skulle kunna lösas på annat sätt t.e.x  i form av social- handling ( 1 gång i veckan) det 

vill säga att man lägger lite extra tid vid handlingstillfället (samt beställer social 

handling) så att Siv  kan handla tillsammans med hemtjänsten och därmed  komma ut på 

en promenad. Det beror på om Siv tycker det är en bra ide att gå med och handla. Min 

bedömning är alltså att jag skulle bevilja promenad 1-2 tillfällen i veckan om Siv inte 

kan komma ut själv.” 

Stadsdel nummer elva tillgodoser genom att:  

”Så om vi säger att hon ansöker en till två promenader per vecka så kommer hon få 

bifall till detta och under en begränsad tid t ex 3 månader. Sedan kan hon kanske ha 

blivit lite säkrare och klarar själv att gå ut lite grann. Annars gör vi en nyprövning och 

lägger det beslutet på ett år.” 

 29



D) Hur ser motiveringen ut vid beslut? 
Ansökan avser promenader som bedöms, utreds och beslutas om. I grunden för beslutet skiljer 

man på de behov som den enskilde uppger. Att Sivs behov är i centrum och styr hur 

biståndsbedömare beslutar för att sedan kunna tillgodose Siv på bästa sätt är positivt. 

 Det som är tydligt i bedömningarna och besluten är att Siv har ett behov som motiverar till 

social hjälp men biståndbedömare kringgår detta. De är samtidigt flexibla i bedömningen, hur 

det tillgodoses och i beslutet. Vi kan se det i bedömningarna och besluten som ges till Siv. 

Där man ger två olika alternativ.  

 

Två av besluten lyder: 

 ”Beslut att med stöd av 4 kap.1 § Socialtjänstlagen bifalla ansökan om sällskap vid 

promenader. Biståndet ges i form av att Siv ges möjlighet att följa med vid inköp en 

gång i veckan.” 

 
”Att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen till utökad hemhjälp. 
Ledsagning till affär  1ggr / v  
Promenad 1 ggr/v Städning var 3: e v.” 

 
I bedömningarna framkommer tydligt hur besluten ser ut i samtliga stadsdelar. 

Biståndsbedömare använder sig av 4 kap 1 § i socialtjänstlagen på grund av att alla beslut 

inom äldreomsorgen är myndighetsutövning som skall motiveras med hänvisning till lagtext 

eller lagrum. Det innebär att all offentlig makt utgår ifrån en lagstiftning.  

Siv har redan hemtjänstinsatser i form av städning var tredje vecka och handling en gång i 

veckan. Men om Siv inte hade haft handling skulle Sivs muntliga ansökan avslås av flertalet 

stadsdelar. Insatsen handling är en fördel för både Siv och biståndsbedömarna eftersom denne 

kan vara flexibel och ändra insatsen handling till social handling, hänvisa till frivilliga 

organisationer, hänvisa till primärvården eller att lägga ansvaret på utförarna som har en 

budget för endast promenader.  

9. ANALYS och DISKUSSION  
Det är svaren på följdfrågorna som förtydligas och tolkas. Det som är utmärkande för alla 

bedömningar av Siv 85 är hur biståndsbedömarna har bedömt insatsen promenader genom att 

besluta eller hänvisa till att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Resultatet visar att 

biståndsbedömarna har flera förslag att ge beslut på. De är bifall, avslag, utförarnas ansvar, 

social handling, frivilliga organisationer och primärvårdens ansvar.  
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Organisationen mål och syften tolkas för att se om dessa följs. Olika citat stärker mina 

tolkningar av teori, resultat och egna åsikter.  

Det framkommer tydligt i bedömningarna att biståndsbedömarna kringgår ansökan om 

promenader eftersom de hänvisar till andra samhällsorgan.  

 Det finns både fördelar och nackdelar att hänvisa till andra. Fördelen är att med hjälp av 

flexibilitet ändå tillgodose klientens (Siv) behov på ett eller annat sätt. Nackdelarna är att om 

man hänvisar till primärvårdens ansvar och primärvården inte har de resurser att tillgodose 

klienten (Siv) med, återstår behovet. Det innebär att behovet inte tillgodoses. En av 

anledningarna är att det inte är deras ansvar att tillgodose klienten (Siv) med sociala insatser.  

Den andra är att ansökan avser promenader och inte en rollator. Primärvårdens ansvar är att 

tillgodose klienten med hjälpmedel (ex rollator) men inte att följa med klienten (Siv) på en 

promenad. Siv har gjort en ansökan om promenader hos socialtjänsten där de sociala 

aspekterna skall prioriteras enligt lag. Det står i lagen att man ska gå in med tidiga insatser för 

att förebygga en försämring men samtidigt för att bryta en viss isolering hos de äldre som är i 

behov av det. Min fundering är varför prioriterar man då de medicinska aspekterna och 

hänvisar till primärvården när det Siv behöver är en social insats. Ett citat från en av 

bedömningarna är: 

”Om läkaren tycker att Siv bör röra på sig av medicinska skäl får detta skötas av 

             landstinget”  

En annan vanlig hänvisning är frivilliga organisationer som är aktiva i stadsdelarna och som 

med sin goda vilja ställer upp för att hjälpa de gamla i sin vardag. Två av de är röda korset 

och väntjänst. Följden av att man låter frivilliga organisationer ta över ansvaret för de gamla i 

samhället, kan vara att den frivilliga organisationen utvecklats till en välgörenhet. Där finns 

gratis arbetskraft som krävs för att de ska kunna ta hand om våra äldre. Men garanterar de 

frivilliga organisationer att Siv skall få gå ut på en promenad överhuvudtaget. Eller är det ett 

gott samarbete med stadsdelarna i brist på annat. Att det finns frivilliga organisationer är 

positivt och att de vill vara med och hjälpa de som behöver det sociala stödet. Det tyder bara 

på att det finns en solidaritetsanda i samhället, vilket är en fördel. Men att lägga ansvaret på 

de är fel. Vi har en lag som gäller alla medborgare och som skall följas. Även anhöriga räknas 

med som en frivillighetsåtgärd eftersom de har mer och mer tagit större ansvar över sina 

äldre. Men hur skall detta gå ihop när de själva har familjer och arbeten att gå till.  
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Ett citat stärker denna tolkning men motsäger sig själv i beslutet. 

 ”Sivs ansökan om bistånd enligt 4kap 1 § Socialtjänstlagen i form av promenader 

avslås med motiveringen att behovet inte anses kunna tillgodoses enbart genom 

kommunens äldreomsorg. Behovet kan anses kunna tillgodoses på annat sätt genom 

andra alternativ i form av sociala dagverksamheter och/ eller frivilliga organisationer 

dit Siv på egen hand skulle kunna ta sig där promenadgrupper kan finnas.” 

Här kommer det fram att denna stadsdel inte har tagit Sivs ansökan på allvar eftersom den 

hänvisar till frivilliga organisationer och dessutom skriver att Siv kan på egen hand ta sig dit. 

 

En tredje hänvisning är att det är utförarnas ansvar att hjälpa Siv. Det innebär att två 

stadsdelar inte längre har promenader i sina insatslistor utan hänvisar till utförarna som har 

fått en budget endast för promenader. Vilket innebär att dessa två stadsdelar inte gör en 

utredning över insatsen längre.  

I verkligheten innebär det att, vårdbiträdet och den äldre kommer överens om när promenaden 

skall ske. Några bestämda tider eller hur ofta den äldre får komma ut finns inte längre i dessa 

stadsdelar. Ersättning och kostnader för detta är att utförarna mottar timersättning för utförda 

promenader (utevistelser), den kommunala utföraren med 231 kr per timme och de privata 

utförarna med 249 kr per timme, enligt kundvalsmodellen. Bestämmelserna i dessa stadsdelar 

är att utförarna månadsvis ska inkomma med en skriftlig redovisning över namn på den äldre, 

vad insatsen utevistelse bestått av och antal utförda timmar till förvaltningens beställarenhet. 

 Hur länge den äldre får vistas ute tillsammans med vårdbiträdet är en timme i veckan men i 

verkligheten är det i mån av tid. Det finns inga reglerade tider för sociala insatser därför att 

mycket beror på hur långa avstånden är inom bostadsområdet och om den äldre vill eller orkar 

med.  

En tredje vanlig hänvisning är social handling som innebär att klienten tillsammans med 

hemtjänstpersonalen går och handlar. Med det menar beslutet på att Siv skulle kunna 

upprätthålla funktioner. Men det som inte kommer fram är om Siv vill följa med och handla. 

Om denna är den rätta lösningen på Sivs ansökan om promenader är oklar. Eftersom vi inte 

vet om Siv vill följa med och handla eller börja ta kontakt med andra genom den sociala 

handlingen. Av egen erfarenhet uppskattar de äldre att få följa med och handla eftersom de 

själva får se på varorna och känner friare att välja. Men det betyder inte att de bryter 

isoleringen eller får mer motion för det. Det är fortfarande en ansökan om promenader och 

inget annat. 
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 En av citatet stärker denna insats. 

”Beslut att med stöd av 4 kap.1 § Socialtjänstlagen bifalla ansökan om sällskap vid 

promenader. Biståndet ges i form av att Siv ges möjlighet att följa med vid inköp en 

gång i veckan.” 

Siv har behov att gå ut men behöver stöd för att göra det också ur en rehabiliterings syfte som 

gynnar både Siv och samhället i längden. Enligt socialstyrelsen (2002) är all rehabilitering 

individuell och de insatser som görs måste utgå från individen och den livssituation denne 

befinner sig. Siv är en pensionär som ändå klarar sig själv och är ännu inte beroende av någon 

men eftersom hennes hälsa börjar avta borde bedömningen ändå vara till hennes fördel 

eftersom målet med hemhjälp är också att med tidiga hjälpinsatser gå in för att förhindra en 

försämring hos Siv. 

Enligt Amundberg (1998) skall alla ansökningarna inom socialtjänsten behandlas individuellt 

utifrån de behoven som finns. Ärendena skall behandlas på ett korrekt och sakligt sätt. 

Bedömningen av de äldres behov får bara göras utifrån vad socialtjänstlagen säger. 

Frågan är om biståndsbedömarna följer vad som står i socialtjänstlagen eller om de genom 

olika hänvisningar kringgår lagen. 

De tidigare tolkningarna visar på att den individuella bedömningen av behov inte görs av 

biståndsbedömarna eftersom de ständigt hänvisar till att det är andras ansvar att tillgodose 

behovet. Sivs hälsa är nedsatt och hennes sinnen begränsats. Som biståndsbedömarna skall de 

underlätta för Siv genom att med tidiga insatser komma in i hennes liv och tillsammans med 

henne komma överens om hur de på bästa sätt kan hjälpa henne. Behovet beror på Sivs hälsa 

och en rekommendation från läkaren som förstår och inser att Siv hälsa försämras men också 

att Siv blir alltmer isolerad. Behovet består inte endast av att Siv vill gå ut och gå utan det är 

också ur ett rehabiliteringssyfte för att Siv åter igen skall känna sig trygg och säker i sin 

tillvaro. Där hon kan leva ett självständigt och tryggt liv i sitt hem. Det är stödet Siv är i 

behov av hittills men om Siv inte får det stödet kan Siv komma att bli en passiv, ensam 

pensionär och förmodligen kommer hennes hälsa att bli sämre. 

Vilket varken gynnar Siv eller samhället eftersom kostnaden för samhället blir i längden 

större ju sämre Sivs hälsotillstånd blir.  

Länsstyrelsen rapport (2004) visar tydligt de bristerna som finns inom äldreomsorgen i landet. 

Länsstyrelsen har granskat ett hundratal äldreboende och gjort intervjuer med cirka åttahundra 

äldre och anhöriga. Granskningen bestod också av trettio hemtjänstverksamheter där man 

intervjuat cirka trehundra äldre och deras anhöriga. Sammanfattningen av rapporten var att 

majoriteten av de äldre som bor i särskilda boendeformer är i stort sett nöjda med hjälpen som 
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personalen bistår de med. Det gäller även de äldre som fortfarande bor hemma och som får 

hjälp från hemtjänsten. Det som de äldre saknar enligt rapporten är den personliga kontakten 

med personalen och vardaglig aktivitet. Många äldre ansåg att dagarna består av väntan. Det 

innebär att de äldre blir passiva och trötta eftersom dagarna består av väntan på måltiderna. 

Här vill jag koppla samman Siv som tillhör denna grupp av pensionärer, eftersom Siv också 

sitter hemma och väntar på att hennes ansökan om promenader skall bli ett positivt beslut. 

Bolman & Deal menar på att om myndigheter och de som arbetar inom dessa inte följer de 

målen som organisationen skall uppfylla blir det obalans, misstro och ett dåligt samarbete 

mellan de medborgare som är i behov av hjälp. Det leder i praktiken till att de äldre eller de 

som är i behov av olika insatser förlorar förtroendet för socialtjänsten och för de som arbetar 

inom organisationen. 

Här vill jag sammanfoga det politiska perspektivet med Siv för att lättare kunna jämföra vad 

författarna menar med perspektivet och om den stämmer överens med verkligheten. 

“Organisationer finns till för att tillfredsställa människors behov, inte tvärtom.” 

Här menar författarna att det är viktigt att Siv får sina behov tillgodosedda eftersom 

organisationen är till för att tillfredställa klienten, Siv. 

”Människor och organisationer är beroende av varandra.” 

Biståndsbedömarna är beroende av Siv för att kunna göra sina arbetsuppgifter och Siv är 

beroende av biståndsbedömarna för att få sina behov tillgodosedda 

Mötet mellan de är central för att få en helhetsbild, förståelse av behovet och ett gott 

samarbete. Det är ofta organisationen som bestämmer ramarna för hur mötet skall ske. 

”Organisationerna behöver idéer, energi, kunskaper och färdigheter, människor behöver 

karriär, lön och utvecklings möjligheter”. 

Eftersom biståndsbedömarna arbetar ute på fältet och känner till organisationens ramar och 

regler är det viktigt att komma med olika förslag och ideér som gynnar organisationen för att 

underlätta arbetet men också för att organisationen skall utvecklas till fördel för alla som är 

beroende av den och som arbetar inom den. 

”Om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drabbas. Individerna 

utnyttjas av organisationer eller tvärtom- eller också förlorar båda”. 

Elva stadsdelar ger Siv avslag på ansökan om promenader men hänvisar samtidigt till andra 

organisationer som också är verksamma i samhället. Dessa är frivilliga organisationer, 

lanstinget, hemtjänstinsatsen social handling och/eller till att det är utförarnas ansvar att 

tillfredställa Sivs behov av promenader. Det innebär att organisationen i sig inte har tydliga 

mål med verksamheten. Eftersom flexibilitet styr hur biståndsbedömare skall arbeta. 
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 Genom att komma överens med Siv är ett bra sätt att samarbeta, men vad innebär det i 

slutändan när Siv får avslag från de flesta stadsdelarna? (Bolman & Deal 2001, s. 126). 

Biståndsbedömarna är också präglade av sin verklighet vilket på ett eller annat sätt påverkar 

deras attityder och värderingar i de bedömningar och besluten som har gjorts av Siv 85. Fast 

de skall på ett objektiv sätt bedöma en insats blir det svårt att vara det. Bolman & Deal stärker 

detta i politiska perspektiv i punkt två.  

”Det finns bestående skillnader mellan individerna och grupperna när det gäller 

värderingar, åsikter, information, intressen och tolkningar av verkligheten”.  

Det är svårt att hitta en balansgång eller att tillfredställa allas behov och därför måste vi 

prioritera de grupperna som av olika anledningar behöver hjälp. Det är ju därför vi har olika 

politiska, ekonomiska och sociala verktyg. Om vi inte följer de lagarna och mål som 

organisationer sätter upp kommer en regrediering ske i samhället där människor blir mindre 

viktiga i alla aspekter. 

Det är därför oerhört viktigt att kvalitén inom äldreomsorgen vidhålls trots omorganiseringar 

och förändringar inom äldreomsorgens organisation. Vilket innebär att vid bedömning av att 

tillgodose behov och i det dagliga arbetet uppmärksamma de insatser som kan underlätta den 

dagliga livsföringen för den äldre till exempel hjälpmedel som bostadsanpassning och 

vardagsrehabilitering.  

För att upprätthålla det är kommunikationen mellan organisation och klient (Siv) väldigt 

viktigt. Biståndsbedömare har en hög utbildning och erfarenhet inom fältet men hur de sedan 

bemöter de äldre kan vara väldigt olika. Det är underförstått att biståndsbedömaren har tillsyn 

på tillgångarna som Siv är i behov. Detta visar sig i hur flexibla biståndsbedömare är i sina 

bedömningar av att både använda socialtjänstlagen och ge olika förslag, hänvisa till annat 

eller att göra en överenskommelse för att tillgodose behovet av en promenad. Skillnaderna i 

bedömningarna och besluten styrker min uppfattning om att socialtjänsten i Stockholms 

femton stadsdelar inte följer lagen som man ska utan använder sig av en bred flexibilitet och 

olika alternativ som delvis är positivt men som på ett negativt sätt färgar av sig på exempelvis 

insatsen promenader. Enligt Amundberg (1998) är tjänstemannaansvaret en väsentlig del i 

denna yrkeskår eftersom dem skall både anpassa sig efter individen och myndigheten vilket 

ibland kan bidra till att biståndsbedömarna kommer i kläm. Det framkommer tydligt i resultat 

delen hur olika bedömningarna ser ut och hur biståndsbedömarna kringgår ansökan om 

promenader. 

Enligt Skau (2001) gör samhällsreformer och besparingskrav det emellanåt svårt att 

individanpassa hjälpen.  
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De olika driftformerna staden har arbetar efter olika inriktningar och prioriterar olika i sina 

verksamheter beroende på organisations kultur och attityder som även präglar stadsdelarnas 

äldrebefolkning. En annan anledning är att de politiska beslut och samhällsresurserna spelar 

en stor roll i hur stadsdelarnas sociala politik och besparingskrav ser ut. Det bidrar till hur 

biståndsbedömare bedömer, utreder och beslutar i olika ärenden. Följden har lett till att låta en 

ekonomisk rationalitet styra resursflödena i högre grad än tidigare. Enligt min egen erfarenhet 

som undersköterska inom äldreomsorgen och primärvården och som vikarierande 

biståndsbedömare är det fokusering på effektivitet och rationalitet inom socialtjänsten som har 

gjort att de sociala insatserna kommer i skymundan.  

10.SLUTSATSER 
 

• Det som har framkommit i studien är hur biståndsbedömare resonerar kring insatsen 

promenader och hur med hjälp av socialtjänstlagen kan vara föränderliga och ge olika 

alternativ eller hänvisa till andra organisationer som är verksamma i samhället.  

Bedömningarna har även bekräftat att skillnader finns i Stockholm stad trots att vi 

följer samma lag och riktlinjer. De visar även att det inte är självklart att ge ett bifall 

till olika sociala insatser, som till exempel promenader även om en klient är i behov av 

det, och har rätt till det enligt lag. Anledningen till att bedömningen av en insats i 

Stockholm stad är så olika är inte undersökt i denna studie men tidigare avsnitt i 

studien, visar på att omorganisationer, olika driftformer och beställar- och 

utförarmodellen ändå har varit en drivkraft och mer restriktiv effektivisering av 

socialtjänsten. Äldreomsorgen är en av dem. 

• Att socialtjänstlagen ändamål inte följs är tydlig i stadsdelarnas bedömningar men 

eftersom socialtjänstlagen även är en ramlag och att man vid behov kan avtala om 

annat eller tillgodose behov på annat sätt visar sig tydligt i mitt resultat del. Det 

innebär att biståndsbedömarna kan vara flexibla och kringgå lagen på olika sätt. Det 

som har fastställts och förtydligat i denna studie är att det inte längre är en självklarhet 

att få kunna gå ut på en promenad i Stockholm stad. Biståndsbedömarnas arbetssätt  

leder till flexibilitet och överenskommelser när det handlar om att tillgodose behov.  

• De olika driftformerna i Stockholm har lett till att avgifter sattes för hemtjänstinsatser, 

Trygghetslarm, olika dagverksamhet och särskilt boende. Timersättning för tjänsterna 

och för de olika tiderna dessa skulle genomföras blev den nya organisationen i de 

olika stadsdelarna i kommunerna.  
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• Detta utfördes på grund av de besparingskraven som idag är en daglig diskussion om 

de knappa resurser som skall fördelas på ett effektivt tillvägagångssätt. Organisationen 

har mål och riktlinjer som skall följas men som på grund av knappa resurser inte 

förverkligas. Äldreomsorgen har idag återgått en del i historien eftersom vi åter igen 

sakta men säkert går tillbaka i tiden där de frivilliga organisationer och anhöriga åter 

igen får ta ett stort ansvar över de äldre i samhället. Det bevisar bedömningarna som 

har gjorts av Siv 85. Ansökan om promenader är en rättighet för Siv, enligt lag och 

inte en skyldighet men ändå kringgås detta på olika sätt. 

 

• Syftet med denna studie har enligt min undersökning uppnåtts. Vilket innebär att mina 

frågeställningar är besvarade med hjälp av min datainsamling som baserade sig på en 

en vinjettstudie. Där samtliga biståndsbedömare besvarade på en påhittad 

fallbeskrivning. Att skillnader finns är tydligt i bedömningarna av Siv 85. Det jag 

saknar i min studie är en bredare helhetssyn över Siv. En av nackdelarna var att 

följdfrågorna inte framkom i vinjetten. Hade de gjort det hade helhetssynen och svaren 

sett annorlunda ut. Jag har trots en fråga fått en bred överblick på insatsen 

promenader. Där samtliga biståndsbedömare svarat olika men har ändå en 

samstämmighet där den röda tråden syns tydligt. Två exempel är att samtliga 

stadsdelar hänvisar till andra myndigheter eller till en annan social insats. Men väldigt 

få gör en utredning om promenader vilket är vad Siv ansöker om. För vidareforskning 

vore det intressant att ta reda på hur individuella bedömningar ser ut. Om skillnader 

uppstår i femton stadsdelar, hur ser då biståndsbedömningen ut i en stadsdel med tolv 

biståndsbedömare?    
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12. BILAGOR 
Bilaga 1 Fallbeskrivningen. 
 
Stockholm Universitet 
Socialhögskolan 
Moment Uppsats 10 p. 
Ht 04 
Handledare Katarina Piuva 
  
Hej 
Mitt namn är Galina Monsalves och går socionom programmet med inriktning Äldre och 
funktionshindrade (ÄF 7). Jag går min sista termin och har nyligen påbörjat min C-uppsats. 
Min C- uppsats kommer att handla om biståndsbedömning i Stockholm Stad. 
Det jag är intresserad av och skulle vilja undersöka är skillnader inom biståndsbedömning i 
Stockholms Stad när det gäller promenader. 
Stockholm har 18 stadsdelsnämnder och alla arbetar efter Socialtjänstlagen och Stockholms Stad 
riktlinjer. 
Jag har skrivit ett påhittat fall som heter ”Siv 85” som du kommer att bedöma utifrån din erfarenhet 
som biståndsbedömare, med hjälp av Socialtjänstlagen och Stockholms stad riktlinjer 
 
Min rubrik lyder: 
”Skillnader inom biståndsbedömning i Stockholm Stad” 
 
Min frågeställning lyder: 
Hur bedömer du promenader i din stadsdel? 
 
Det vore intressant att kunna se skillnader och jämföra med hjälp av biståndsbedömare som arbetar på 
fältet.   
 
Jag kommer att skicka detta fall till alla 18 stadsdelar i Stockholm. Alla biståndsbedömare kommer att 
utgå från samma fall. 
 
OBS Ditt namn kommer inte att figurera i min Uppsats. 
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Pensionären Siv 85 
 
Siv är 85 år gammal och pigg för sin ålder. Hon bor ensam i en lägenhet en trappa upp och sköter sig 

själv. Hon är diabetiker och har problem med blodtrycket och cirkulationen, hon medicineras för det, 

vilket hon sköter själv. Siv har redan hemtjänstinsatser i form av städning var tredje vecka och 

handling en gång i veckan. Siv har nyligen varit hos läkaren och fått rådet att röra på sig eftersom det 

vore bra för hennes cirkulation och blodsockerhalt. Siv berättar för läkaren att hon sällan går ut och 

sitter mest hemma i sin lägenhet, hon berättar även att hon känner osäkerhet när hon går eftersom hon 

ibland blir yr. Siv skulle gärna vilja gå ut och gå men vågar inte göra det själv. 

Siv ringer till sin dotter som bor i Norrköping för att berätta vad läkaren hade rekommenderat.  

Dottern säger till modern att hon ska ringa äldreomsorgen och fråga om hon kan få hjälp med detta. 

Siv ringer stadsdelen och frågar om hon kan få hjälp med att kunna gå ut på en promenad. 

 

 
Frågan lyder: Hur bedömer du promenader i din stadsdel? 
 
Bedöm ärendet som du vanligtvis brukar göra och använd din erfarenhet som biståndsbedömare, 
Socialtjänstlagen och Stockholms Stads riktlinjer. 
 
Du har tom v. 42 (041015) att bedöma fallet. När du är klar kan du alltid mejla det till mig. 
Har du några frågor angående fallet kan du alltid ringa till mig. 
 
 
Tack för din hjälp. 
Med vänliga Hälsningar  
 
Socionom studerande  
Galina Monsalves 
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Bilaga 2 Tabell 1. Svar på alla bedömningar i tabellform.  
 
               
Stadsdel 
(sdn) 

         A B C D 

 Hur bedömer du 
promenader i din  
sdn? 

Hur ser proceduren ut 
vid bedömning av 
insatsen promenader 
? 

Hur ser 
motiveringen ut 
vid beslut? 

Hur tillgodoses 
den äldres 
behov av 
promenader? 

1 ”Siv anses 
tillförsäkrad skälig 
levnadsnivå med 
nuvarande 
beviljade insatser  
och något utökad 
behov anses ej 
föreligga” 
”Möjlighet  att 
följa med vid 
inköp” 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livsituation. 
 
-Ansökan avser 
-Social situation 
-Hälsotillstånd 
-Aktuell Situation 
-Bedömning 
-Beslut 

”Om läkaren tycker 
att Siv  bör röra på 
sig av medicinska 
skäl får detta 
skötas av 
lanstinget”   
 

Genom att få 
följa med och 
handla 

2 ”Om 
matvaruaffären 
finns inom rimligt 
avstånd skulle jag 
föreslå Samordning 
med 
inköpstillfällen” 

Helhetssyn över den 
äldres livssituation 
 

Bevilja promenader  
två ggr / v under en 
månad. Sedan görs 
en uppföljning  

Genom att få 
följa med och 
handla om 
affären ligger i 
närheten. Om inte 
genom 
promenader. 

3 ”följer med 
personlen vid inköp 
eller att 
delta i aktivitets- 
centret på 
Servicehuset ” 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livsituation 

”Att med stöd  av 
4kap 1 § i 
Socialtjänstlagen 
bifalla ansökan om 
sällskap vid 
promenader. 
Biståndet ges i 
form av att Siv ges 
möjlighet att följa 
med vid inköp en 
gång i veckan” 

Genom att få 
följa med och 
handla en gång i 
veckan. 

4 Ledsagning till 
affären och 
promenad en gång i 
veckan samt 
hänvisning till 
frivilliga 
organisationer 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livsituation 

Att bevilja bistånd 
enligt  4 kap 1§ 
Socialtjänstlagen 
till utökad 
hemhjälp. 

Genom 
ledsagning till 
affären och 
promenad en 
gång i veckan. 

5 I vår stadsdel skulle 
vi hänvisa Siv till 
väntjänst. 

Görs inte Görs inte Vi beviljar inte 
promenader 

6 I vår stadsdel 
beviljar vi 
promenader. 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation 

Bevilja promenader  
1-2 gånger i 
veckan. 

 
 

 

Genom att bevilja 
promenader. 
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7 Hänvisning till 
frivilliga 
organisationer. Ger  
olika förslag .Till 
dessa. 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation. 

Att enligt 4 kap 1§ 
i SoL avslå 
ansökan om 
promenader med 
motiveringen att 
behovet kan 
tillgodoses på annat 
sätt. 

Genom frivilliga 
organisationer 

8 Projekt-
Promenader Vid 
bedömning av 
insatsen läggs 
ansvaret på 
utföraren. 
Hänvisning till 
frivilliga org. Fenix 
väntjänst 

Genom ett boråd där 
alla bih kommer 
överens om Siv skall få 
behovet av promenader 
tillgosedd 

Görs inte. Ansvaret 
läggs på utförarna. 

Ansvaret har 
lagts på utföraren 
Som har fått ett 
budget för endast 
promenader. Det  
innebär i mån av 
tid hos 
personalen. 

9 Om promenader är 
behövliga ur ett 
medicinskt/ 
rehabiliterings 
aspekt, då får 
sökande  vända sig 
till primärvården. 

Genom att hänvisa till 
lagen. Skälig 
levnadsnivå. 

Behovet och 
bedömningen 
grundar sig på 4kap 
1§ i 
Socialtjänstlagen.  

Genom frivilliga 
organisationer. 
Genom att få 
ledsagning till 
läkarbesök vid 
behov av 
hemtjänst- 
personalen. 

10 Beviljar 
promenader genom 
att få följa med och 
handla. 

Genom en helhetssyn 
över den äldres  
livsituation. 

Beror på om 
affären ligger i 
närheten och om 
Siv vill gå och 
handla  

Genom att utöka 
tiden för social 
handling  Om 
inte bevilja 
promenader 1-2 
ggr/v 
  

     
11 En begränsad tid 

tre månader. 
”Sedan kan hon 
kanske ha blivit lite 
säkrare och klarar 
själv att gå ut lite 
grann”  

Genom en helhetssyn 
och en uppföljning efter 
tre månader. 

Att enligt 4kap 1§ i 
Socialtjänstlagen 
ge bifall till 
promenader under 
en begränsad tid. 

Genom att bevilja 
promenadinsatser 
1-2 gånger i 
veckan. 
Under tre 
månader. 

12 Genom två 
alternativ.För att 
upprätta funktioner 
 
 

 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation 

Att enligt  4kap 1§ 
i Socialtjänstlagen  
bevilja promenader 
2 ggr i veckan eller 
att följa med och 
handla en gång i 
veckan. 

Det beror på om 
affären ligger i 
närheten och om 
Siv vill gå och 
handla. 

13 Genom att erbjuda 
social handling 
För att upprätta 
funktioner samt få 
sällskap till och 
från affären. 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation 

Att enligt 4 kap 1§ 
i Socialtjänstlagen 
bevilja promenader 
i form av 
socialhandling  
 

Genom att bevilja 
socialhandling 
om Siv vill. Om 
det inte är möjligt 
bevilja 
promenader  1-2 
gånger i veckan. 
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14 Projekt –
promenader. 
Vid bedömning av 
insatsen läggs 
ansvaret på 
utförarna och dess 
hemtjänstpersonal. 
 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation. 

Görs inte. Ansvaret 
läggs på utförarna. 
Finns ett budget för 
endast promenader. 

Ansvaret har 
lagts på utföraren 
Som har fått ett 
budget för endast 
promenader. Det  
innebär i mån av 
tid hos 
personalen  

15 Genom att erbjuda 
social handling 
samt hänvisning till 
frivilliga 
organisationer. 

Genom en helhetssyn 
över den äldres 
livssituation 

Restriktiv stadsdel. 
Ger avslag på 
promenader 
Beviljar social 
handling.  

Genom att utöka 
tiden för social  
handling istället. 
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