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Sammanfattning 

 

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har i uppgift att efter ansökan utreda äldre personers 

behov och rätt till bistånd för att sedan besluta om insatser vilka enligt lag tillförsäkrar äldre 

personer en skälig levnadsnivå. De behovsbedömningar som görs tenderar dock att utelämna 

områden som psykisk ohälsa till följd av faktorer som begränsade insatser, tid och bristande 

kunskap på området. Behovsbedömningar tenderar även att påverkas av den äldres 

könstillhörighet trots en strävan mot att bortse från kön under handläggningsprocessen. 

Förhållandet mellan att utföra jämställda behovsbedömningar för äldre personer baserade på 

individuella behov och viljan att bortse från kön under handläggningsprocessen kan därför 

anses som smått problematiskt då det kan påverka biståndshandläggares möjligheter och 

förmågor att upptäcka och beakta psykisk ohälsa bland äldre. Studien syftade således till att 

undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen beaktar psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor i handläggningsprocessen då kvinnor utgör en sårbar grupp vad gäller exempelvis 

ensamhet. Detta till följd av att de bland annat idag generellt sett lever längre än män. Studien 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Västerbotten. Av studien framgår det att ett aktivt 

avståndstagande från betydelsen av äldre personers kön kan medföra att könsspecifika behov 

eller upplevelser inte får gehör under utredningen. Exempelvis riskeras kvinnors oro att 

negligeras till följd av stereotypiska uppfattning om hur äldre kvinnor uttrycker sig eller har för 

behov. Det stora handlingsutrymme biståndshandläggare har lägger även stor press på varje 

specifik handläggare att upptäcka och beakta psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Det uppfattas 

av biståndshandläggare själv som ett komplext problem som är svårt att avgöra i förhållande 

till lagens bestämmelser om skälig levnadsnivå. Det visar sig alltså finnas behov av utökad 

kunskap bland biståndshandläggare vad gäller psykisk ohälsa bland äldre personer generellt, 

samt ökad medvetenhet om hur tidigare och nuvarande könsstereotyper kan påverka beslut om 

insatser. Det pekar sammanfattningsvis på att ett medvetet förhållningssätt till kön i vissa fall 

kan hjälpa snarare än stjälpa när det kommer till att beakta psykisk ohälsa bland äldre kvinnor.  
 

 
 

 

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, äldre kvinnor, psykisk ohälsa, äldreomsorgen, individuella 

behovsbedömningar. 



 

 

Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de biståndshandläggare som valt att delta i vår 

studie då de bidragit med värdefull information och kunskap. Vi vill särskilt tacka dem för deras 

ödmjukhet och öppenhet. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Devin Rexvid som 

varit ett givande bollplank och gett oss många goda råd under vårt uppsatsskrivande.  

 
Tack! 
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1. Inledning  
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) blir Sveriges befolkning allt äldre då folkmängden 

samt medellivslängden ökar, och nuvarande uppskattningar visar på att kvinnor lever längre än 

män. Detta menar Socialstyrelsen (2018) indikerar att allt fler äldre kvinnor är i behov av 

äldreomsorg. Generellt sett besväras idag många äldre personer av psykisk ohälsa i form av 

exempelvis depression, ångest, oro, rädsla, ensamhet samt suicidtankar vilket enligt Jönson & 

Harnett (2015), Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2016) tenderar 

att försämra livskvaliteten för de som drabbas. Trots att psykisk ohälsa bland äldre idag är 

omfattande menar Jönson och Harnett samt Nationell samordnare inom området för psykisk 

hälsa (NAP, 2016) att de drabbade missgynnas då ansvaret ligger på äldreomsorgen samt 

primärvården istället för den specialiserade psykiatriska vården. Därför poängterar NAP vikten 

av att biståndshandläggare inom äldreomsorgen besitter en bred kunskap och medvetenhet 

kring äldres psykiska hälsa för att kunna upptäcka den och ge drabbade rätt stöd och hjälp. SKL 

menar även att det finns en fördel med en medvetenhet om könsskillnaderna i 

handläggningsprocessen och vad de beror på då det av SCB framgår att större delen av äldre 

personer idag är kvinnor. Vår studie ämnar således undersöka biståndshandläggares beaktande 

av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i just handläggningsprocessen. 

 

Tidigare forskning av Djukanović, Sorjonen och Peterson (2014) visar att kvinnor mellan 65 

och 80 år upplever ensamhet i större utsträckning än män. Andersson (2004), Fäldt och 

Kullberg (2012), Herz (2012) samt SKL (2016) belyser vidare vikten av att biståndshandläggare 

är medvetna om förhållandet mellan kön och vilka insatser som beviljas. De menar att fördomar 

och föreställningar om kön tenderar att påverka beslut om insatser trots att 

behovsbedömningarna ska vara individuellt utformade. Detta visar på svårigheten att se den 

enskilde som en unik person samt ha ett könsneutralt förhållningssätt i handläggningsprocessen. 

De rådande könsskillnaderna inom handläggningsprocessen sammanfattas av Socialstyrelsen 

(2011) som att “gifta kvinnor får hemtjänst, gifta män har fruar”. Herz och Kullberg (2012) 

lyfter vikten av att bedriva ett genusmedvetet socialt arbete för att dels aktivt motverka 

diskriminering eller förtryck, och dels för att undvika att den ena könskategorin premieras 

framför den andra. De menar att det kan förbättra organiseringen av de sociala insatserna och 

motarbeta de stereotypa förväntningar som finns på män respektive kvinnor idag. Enligt SKL 

(2016) tenderar handläggare inom äldreomsorgen att bemöta äldre personer med psykisk ohälsa 

på olika sätt, då mäns begränsningar och behov ofta karaktäriseras som somatiska besvär medan 

kvinnors begränsningar och behov oftast ses som psykologiska besvär. Detta menar SKL 

påverkar hur handläggningsprocessen utformas och vilka insatser som beviljas.  

 

I Sverige är det kommunerna som bär ansvaret för vård och omsorg av äldre personer över 65 

år vilka har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att tillgodose sina enskilda behov. Enligt Jönson 

och Harnett (2015) har biståndshandläggare på uppdrag av socialnämnden ansvar att pröva den 

äldres ansökan utifrån socialtjänstlagen 4 kap 1 § med mål att tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Äldreomsorgens 

värdegrund lyder enligt Jönson och Harnett att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande vilket innebär att beaktandet av äldres psykiska hälsa ingår i 
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biståndshandläggares uppdrag. Trots värdegrunden visar tidigare forskning att psykisk hälsa 

bland äldre personer generellt sett inte får tillräckligt stor uppmärksamhet, och att en anledning 

till det enligt Socialstyrelsen (2018) kan vara att de metoder som används för att upptäcka 

psykisk ohälsa inte är anpassade för personer över 65 år. Forskning av Andersson (2004), 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) samt SKL (2016) visar att äldre personers sociala samt 

psykologiska situation de facto inte uppmärksammas på samma sätt som äldres fysiska 

situation. Detta menar Lindelöf och Rönnbäck beror på att bedömningarna inom äldreomsorgen 

tenderar att vara insatsstyrda snarare än behovsstyrda, vilket innebär att biståndshandläggning 

utgår från befintliga insatser snarare än vilka behov den äldre har. En helhetssyn av den äldre 

personen är enligt dem således önskvärt för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Vidare visar 

tidigare forskning av Lindkvist (2014), Jönson och Harnett (2015) samt SKL (2016) att psykisk 

ohälsa bland äldre personer ofta förväxlas med andra kognitiva försämringar såsom 

demenssjukdom vilket kan leda till att äldre med psykisk ohälsa inte får den hjälp de är i behov 

av. Enligt SKL samt Lindelöf och Rönnbäck efterfrågas inte faktorer som ensamhet, ångest, 

otrygghet och tristess då behovsbedömningen ofta tenderar att utesluta livsområden som 

exempelvis livsstil och levnadsvanor hos den äldre. Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention (NASP, 2018) erbjuder utbildning kring psykisk ohälsa till professioner inom 

äldreomsorgen vilket visat sig vara framgångsrikt (Svensson & Hansson, odat). NAP (2016) 

samt Lindkvist (2014) är vidare eniga i att det behövs mer kunskap och utvecklade rutiner för 

verksamheter som möter äldre personer med psykisk ohälsa för att upptäcka psykisk ohälsa i 

bedömningsprocessen av insatser inom äldreomsorgen. 

 

Till vår förvåning verkar ett mindre utforskat område vara hur äldre kvinnor med psykisk ohälsa 

beaktas under handläggningsprocessen, vilka behov som kan påverka behovsbedömningen 

samt i förlängningen beslut om insatser. Fokus för denna studie är därför att undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen beaktar äldre kvinnors psykiska ohälsa i 

handläggningsprocessen. Enligt Socialstyrelsen (2018) är psykisk ohälsa bland äldre generellt 

ett eftersatt område i Sverige varför vår förhoppning med studien är att öka kunskapen om samt 

medvetandegöra psykisk ohälsa bland äldre kvinnor samt vilka begränsningar och möjligheter 

det finns för att beakta den vid beslut om insatser. Denna kunskap kan bli värdefull både för 

aktiva biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socionomstudenter för att äldre kvinnor 

som besväras av psykisk ohälsa ska tillgodoses rätt stöd och hjälp.    

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen beaktar 

psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen. Följande mer specifika 

frågeställningar kommer att användas för att uppfylla syftet: 

 

• Hur arbetar biståndshandläggare för att aktualisera frågan om psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor i handläggningsprocessen?  

 

• Vad påverkar behovsbedömningen gällande psykisk ohälsa bland äldre kvinnor, och i 

förlängningen beslut om insatser? 
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1.2 Centrala begrepp  
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för studien som inte definieras under andra avsnitt. 

Dessa begrepp är äldre, psykisk ohälsa samt kön.  

 

1.2.1. Äldre 

I studien används begreppet äldre synonymt med personer över 65 år som har rätt att ansöka 

om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453).  

 

1.2.2. Psykisk ohälsa 
Begreppet psykisk ohälsa kan innebära många olika definitioner och det är svårt att hitta en 

entydig definition för vad begreppet egentligen står för (Andersson & Josephson, 2014). I 

studien används begreppet psykisk ohälsa för att beskriva mental ohälsa såsom depression, 

ångest, nedstämdhet, suicid, sömnsvårigheter, känsla av otrygghet, oro, social isolering samt 

känsla av ensamhet. Vår definition liknar således det sammanfattande begrepp som används av 

socialstyrelsen i deras rapport “Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre” från 2018. Deras 

definition innefattar mindre allvarliga psykiska problem som oro och lättare nedstämdhet, men 

även symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.  

 

1.2.3. Kön 
Begreppet kön kan användas på olika sätt och har fått många olika definitioner. I Sverige talas 

det om biologiskt kön, socialt kön samt genus som likställs med det sociala könet. I denna studie 

använder vi begreppet kön som socialt konstruerat vilket innebär att kön skapas i interaktion 

med andra som ständigt reproduceras och återskapas (Gunnarsson & Szebehely, 2017).  

 

1.3. Bakgrund  
I följande avsnitt presenteras grundläggande information om äldre personers rättigheter till stöd 

och hjälp via äldreomsorgen samt på vilket sätt och på vilka grunder som beslut om insatser 

fattas. Det som framgår av avsnittet är förhållanden som gäller äldre personer och 

biståndshandläggare generellt och innebär således att en del omständigheter kan skilja sig från 

kommun till kommun. De områden som redovisas är Äldres rätt till stöd och hjälp, 

Biståndshandläggarens uppgifter och Arbetssätt och vägledning.  

 

1.3.1. Äldres rätt till stöd och hjälp 

Äldre personer över 65 år har rätt att ansöka om stöd och hjälp med mål att möjliggöra att bo 

och leva självständigt under trygga förhållanden samt stärka den äldres förutsättningar att ha en 

meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra (Socialstyrelsen, 2017). I Sverige ligger 

ansvaret för vård och omsorg av äldre personer på kommunerna och deras arbete regleras av 

SoL samt hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgens bistånd bedöms utifrån 4 kap. 1 § SoL 

som lyder att den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Vidare ska 

biståndet syfta till att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stärka den 

enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Av äldreomsorgens värdegrund som framgår 

av 5 kap. 4 § SoL framgår det vidare att äldreomsorgen ska bedrivas för att äldre ska få leva 
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ett värdigt liv och känna välbefinnande (Jönson & Harnett, 2015). Enligt 4 kap 1 § SoL ska 

stöd till hjälpbehövande utformas utifrån individuellt inriktade insatser med syfte att tillförsäkra 

den äldre personen en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen, 2015). I SoL finns det således inga 

begränsningar kring vad den äldre kan ansöka om. För att garantera den enskildes rättssäkerhet 

har den äldre personen som ansöker om bistånd rätt att få sitt ärende prövat på ett sakligt och 

opartiskt sätt (Socialstyrelsen, 2017). 

 

1.3.2. Biståndshandläggarens uppgifter  
När äldre personer över 65 år ansöker om bistånd hos äldreomsorgen är det biståndshandläggare 

som på uppdrag av socialnämnden ska handlägga ärendet utifrån SoL. Det är av SoL som den 

enskildes rättigheter samt vilka skyldigheter socialnämndens biståndshandläggare har framgår. 

När en äldre person ansöker om bistånd är det biståndshandläggarens uppgift att utreda dennes 

behov, livssituation samt omgivningsfaktorer för att sedan fatta ett beslut eller avslag på 

bistånd. Handläggningsprocess är således den process som sker från att en ansökan eller 

anmälan om stöd och hjälp inkommer tills att insats beviljas eller avslås i ett beslut. Denna 

process innefattar således aktualisering av ärende, utredning om behov, livssituation och 

omgivning, samt skriftligt beslutsfattande (Socialstyrelsen, 2017). 

 

1.3.3. Arbetssätt och vägledning 

Ett arbetssätt som biståndshandläggare inom äldreomsorgen utgår ifrån är IBIC, individens 

behov i centrum. Arbetssättet omfattar vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning 

som är i behov av insatser. Syftet med arbetssättet är att ge handläggaren och även utföraren 

stöd i att identifiera och beskriva den enskildes behov. Arbetssättet är vidare behovsinriktat 

vilket innebär att det är den enskildes behov som ska styra vilka insatser som erbjuds samt hur 

de utformas. Därför inventeras den enskildes behov, resurser och mål, vilket sedan ska ligga till 

grund för beslut om insatser. Arbetssättet utgår från ICF, Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa vilket möjliggör en beskrivning av den enskildes 

fysiska, psykiska och sociala situation. Den enskildes egna behov och resurser kan således 

uppmärksammas vilket leder till lämpliga insatser samt en möjlighet att stärka den enskildes 

egna resurser. Det är därför upp till handläggaren att undersöka den enskildes aktuella problem 

och hur de begränsar denne för att förstå vad den enskilde behöver. Den enskildes önskade 

målbild är således lika viktigt, d.v.s. vad den enskilde har för förväntningar på en eventuell 

insats (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Socialstyrelsens (2015) handbok vid namn Handläggning och dokumentation inom 

socialstyrelsen syftar till att vidare underlätta tillämpningen av de regler och lagar som gäller 

för handläggning inom socialtjänstens alla verksamheter, och däribland äldreomsorgen. I 

portalparagrafen 1 kap 1 § SoL framgår det bland annat att socialtjänsten ska främja jämlikhet 

i levnadsvillkor samt människors sociala trygghet. Detta ska således ligga som grund under hela 

handläggningsprocessen. Det framgår även av handboken att rätten till bistånd inte ska vara 

bundet till redan bestämda insatser utan att hjälpinsatser ska anpassas utifrån den enskildes 

individuella behov. För att biståndshandläggningen ska utgå från den nationella värdegrunden 

har socialstyrelsen (2012) även tagit fram ett vägledningsmaterial för professioner inom 
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äldreomsorgen med syfte att stödja bland annat biståndshandläggares värdegrundsarbete. 

Vägledningsmaterialet innehåller stöd för att förbereda, förbättra och förankra 

värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen (2013) har även tagit fram ett 

vägledningsmaterial med syfte att ge vägledning för hur socialtjänst kan uppmärksamma äldre 

med psykisk ohälsa. Det riktar sig bland annat till biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

och bidrar med information om vanliga och centrala tecken på psykisk ohälsa hos äldre personer 

samt hur behoven kan tillgodoses. 

 

Vidare finns kommunala riktlinjer som är beslutade på politisk nivå och ska fungera som 

vägledande dokument under biståndsbedömningen. De kan ses som politiska tolkningar av SoL 

och är anpassade efter aktuell kommun. Av riktlinjerna framgår vad som i kommunen ska anses 

vara skälig levnadsnivå för en äldre person med omsorgsbehov. Riktlinjerna ska därför vara 

tillräckligt specifika för att likvärdiga beslut ska kunna tas, samtidigt som biståndshandläggare 

måste ha möjlighet att utgå från individens individuella behov (Erlandsson, 2018). 

 

1.4. Avgränsning 
Vi valde att avgränsa vår studie till den svenska äldreomsorgen och således till de 

biståndshandläggare som arbetar med att utreda och besluta om bistånd till äldre i den aktuella 

mellanstora kommunen i Västerbotten. Vi valde även att inte lägga någon vikt vid huruvida 

biståndshandläggarnas hade egen delegationsrätt eller ej, d.v.s. rätt att fatta egna biståndsbeslut 

eller ej då vårt intresse var att intervjua biståndshandläggare med olika erfarenheter. Vi valde 

således att inte undersöka äldre kvinnors egna upplevelse av hur biståndshandläggare beaktar 

psykiska ohälsa. Vidare valde vi att inte lägga fokus på äldrepsykiatrin eller sjukvården då dessa 

arbetsgrupper och verksamheter inte är centrala för att besvara studiens syfte, även om det 

hände att intervjupersonerna förde dem på tal under intervjuerna. Exempel på att det framkom 

under intervjuerna visar följande citat: 

 

Många har ju depressioner och får medicin men är det bara det som är, jag känner väl lite 

att sjukvården inte är så bra på den psykiska hälsan heller. (IP 1)  

 

Vi valde även att avgränsa vår studie till att inte beakta biståndshandläggarnas egna kön och 

dess påverkan på beaktandet av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Vi valde även att inte ta 

med faktorer som kulturella skillnader, språksvårigheter, om den äldre invandrat till Sverige 

sent i livet samt skillnader mellan storstad och landsbygd. 

 

Vidare valde vi att inte inkluderat frågan om hur många ärenden som generellt sett rör kvinnor 

respektive män på det aktuella socialkontoret då studien inte var av jämförande karaktär. Även 

om en del av resultatet innehåller biståndshandläggarnas jämförelser mellan kvinnor och män 

var det inte dessa jämförelser vi valde att lägga huvudfokus på under vår analys av resultatet. 

Vi valde dock att behålla vissa jämförelser i de fall där vi ansåg att de kunde öka förståelsen för 

resultatet. Ett exempel på en jämförelse från studiens resultat är följande: 

 

Men, min erfarenhet är väl det att kvinnors oro, eller upplevda ohälsa värderas på ett annat 

sätt jämfört med en mans. (IP 4) 
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2. Kunskapsöversikt 
Huvudfokus i detta avsnitt är att ge en övergripande bild av psykisk ohälsa bland äldre personer 

samt hur dagens behovsbedömningar inom äldreomsorgen genomförs. Vi har valt att inkludera 

skrifter med svenskt fokus från högskolor, vetenskapliga artiklar, myndighetstryck och 

populärlitteratur för att få en så bred kunskapsbas som möjligt då tidigare forskning gällande 

äldre med psykisk ohälsa i Sverige tenderar att ha olika utformning. Internationell forskning 

kommer därför inte att inkluderas i detta avsnitt då studiens fokus är på äldreomsorgen i 

Sverige. I avsnittet presenteras områdena Psykisk ohälsa bland äldre i stort, Brister i 

behovsbedömning samt Kön i handläggningsprocessen. Slutligen presenteras teorin 

Gräsrotsbyråkrati för att ge en teoretisk bild av biståndshandläggares komplexa profession. 

Teorin redovisas med hjälp av underrubrikerna Att skapa en klient och Gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme. 

 

2.1. Psykisk ohälsa bland äldre i stort 
Nationell samordnare inom området psykisk ohälsa (NAP, 2016) skriver i Regeringens strategi 

inom området psykisk hälsa 2016–2020 att en stor andel äldre personer över 65 år lider av 

psykisk ohälsa. Trots detta menar NAP att förhållandevis få äldre behandlas inom den 

specialiserade psykiatrin jämfört med yngre. Enligt NAP visar detta på att äldre personer med 

psykisk ohälsa missgynnas och inte får tillgång till en god psykiatrisk vård som de har rätt till. 

Jönson och Harnett (2015) menar att ansvaret istället ligger på primärvården eller 

äldreomsorgen vilket kan ses som en diskriminering av äldre då äldre med psykisk ohälsa får 

stöd och hjälp av verksamheter som saknar specialistkompetens. I en tvärsnittsstudie 

genomförd av Djukanović et al. (2014) undersöks förekomsten av och sambandet mellan 

depression och ensamhet i relation till ålder och kön bland personer mellan 65 och 80 år. Denna 

studie visar att över en fjärdedel av deltagarna ofta eller ibland upplever ensamhet, varav 

andelen kvinnor i denna grupp är högre. Studien lyfter vikten av att uppmärksamma depressiva 

symtom bland äldre personer för att möjliggöra bra vård och förbättrat välmående. 

 

Johansson (2015) skriver i sin doktorsavhandling att risken för att drabbas av nedsatt kognitiv 

förmåga ökar med åldern vilket inverkar på äldre personers förmåga att självständigt klara sin 

vardag. Enligt Johansson påverkar detta i längden människors livskvalité och välbefinnande. 

Jönson och Harnett (2015) menar dessutom att omgivningen tenderar att koppla samman 

nedsatt kognitiv förmåga hos äldre med demenssjukdom vilket ökar risken för att depressioner, 

ångestsyndrom och psykossjukdomar negligeras då kognitiva försämringar som kan ske i 

samband med demenssjukdom även kan ske i samband med psykisk ohälsa. Vidare menar 

Jönson och Harnett att äldre personer ofta har flera hälsoproblem med olika symtom vilket 

bidrar till svårigheter att upptäcka rätt symtom och således ställa rätt diagnos. De menar att det 

ökar risken för att äldre personer med psykisk ohälsa fel- eller underbehandlas. Lindkvist 

(2014) poängterar således i sin avhandling att det är den äldres individuella behov som måste 

ligga till grund för vilket stöd som äldre personer med psykisk ohälsa beviljas. Bedömningen 
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kan enligt henne inte utgå från en uppfattning om att symtom på psykisk ohälsa, som till 

exempel ångest, är en naturlig del av ålderdomen. 

 

2.2. Brister i behovsbedömning  
Andersson (2004) undersöker i sin intervjustudie hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

resonerar kring utförandet av behovsbedömningar. Studien visar att det finns tydliga 

gemensamma riktlinjer för hur biståndshandläggare ska tolka äldre personers behov kopplat till 

dennes sociala situation, men att det i många fall verkar negligeras. Detta kan enligt Andersson 

likt SKL (2016) samt Lindelöf och Rönnbäck (2004) bero på att det sociala perspektivet inte 

får tillräckligt utrymme i behovsbedömningar och istället anses som sekundära i förhållande till 

det fysiska. SKL (2016) samt Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att detta kan tyda på att 

frågor som rör den äldres sociala levnadssituation ses som ointressant för äldreomsorgens 

organisation. Faktorer som ensamhet, ångest, tristess eller otrygghet efterfrågas därför inte. De 

menar vidare att det saknas en helhetssyn i behovsbedömningen och att biståndshandläggare 

behöver undersöka den enskildes alla livsområden för att fånga upp psykisk ohälsa. SKL (2016) 

menar att en del handläggare kan uppfatta frågor kring den psykiska hälsan som obekväma och 

främmande, vilket riskerar leda till att den enskilda inte får möjlighet att berätta om hela sitt 

hjälpbehov. Det kan enligt SKL uppfattas som att det är mer tillfredsställande att fråga om en 

person behöver stöd med serviceinriktade insatser såsom städ och tvätt, snarare än om personen 

behöver stöd för att förhindra suicidförsök.  

 

Dunér och Nordström (2005) menar vidare att biståndshandläggares bedömning om vilka beslut 

som ska fattas försvåras då vägledning för vad som avses med behov varken finns skrivet i lag, 

förarbeten eller fastslaget i rättspraxis. Lindelöf och Rönnbäck (2004) lyfter problematiken 

kring de individuella behovsbedömningar vid beslut om insatser som görs inom äldreomsorgen, 

och hur dessa hanteras i relation till aktuell lagstiftning. I kombination med 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme i handläggningsprocessen menar Lindelöf och 

Rönnbäck likt Olaison (2017) att äldre personer som aktualiseras i handläggningsprocessen 

begränsas sin rätt att få en individuell bedömning. Tidigare forskning visar nämligen att 

handläggningsprocessen och behovsbedömningen tenderar att styras av redan befintliga 

insatser (Dunér & Nordström, 2006; IVO, 2016; Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Olaison, 2017). 

Detta leder till att den hjälpsökande tvingas anpassa sina behov till en institutionell ordning 

vilket resulterar i att befintliga insatser blir utgångspunkten för bedömningen istället för den 

äldres behov (Dunér & Nordström, 2006; IVO, 2016; Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2016) lyfter ett specifikt exempel där social tid i 

hemmet inte beviljas av den anledning att insatsen inte finns med i biståndshandläggarnas 

system, och anmärker även på att en del insatser som finns tillgängliga för äldre personer att 

ansöka om inte presenteras för den enskilde. Dunér och Nordström menar att 

biståndshandläggare tvingas göra en avvägning mellan organisationens resurser och den äldres 

behov trots deras handlingsutrymme. De hamnar enligt Dunér (2018) i kläm vad gäller att 

tillgodose individens behov och att fördela insatser rättvist utefter befintliga resurser. Detta kan 

enligt IVO tyda på att kommunala riktlinjer främjar ekonomiska motiv framför att möjliggöra 

att individens individuella behov tillgodoses.  
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Fjellfeldt och Markström (2018) visar i sin sammanställning och analys av 21 stycken 

handläggningsplaner att främjande och förebyggande arbete bland insatser riktade till äldre med 

psykisk ohälsa återfinns i mindre utsträckning jämfört med till barn och unga. Enligt Lindelöf 

och Rönnbäck (2004) saknas vidare ett institutionellt språk som innefattar alla de behov som 

kan finnas hos äldre personer. Nationell samordnare inom området psykisk ohälsa (NAP, 2016) 

samt Lindkvist (2014) pekar på vikten av ett kunskapslyft och utvecklade rutiner för 

verksamheter som möter äldre med psykisk ohälsa. Detta för att samhället ska klara av att ge 

det stöd och den hjälp äldre med psykisk ohälsa är i behov av då en utmaning idag är att skapa 

samhällsstrukturer som ökar möjligheten att upptäcka psykisk ohälsa i bedömningsprocessen 

av insatser inom äldreomsorgen (NAP, 2016). För att öka kunskapsutveckling inom 

äldreomsorgen har Nationellt centrum för suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa 

(NASP, 2018), tillsammans med Regeringen och SKL skapat en utbildning vid namn Första 

hjälpen till psykisk hälsa med inriktning äldre personer som riktar sig till professioner som 

arbetar med äldre och däribland biståndshandläggare. Utbildningen ämnar visa hur kunskap om 

psykisk ohälsa kan spridas för att minska fördomar och stigmatisering. Svensson och Hansson 

(odat) har i en före- och efterstudie utvärderat utbildningen vilken visar att den är framgångsrik 

då benägenheten att beakta psykisk ohälsa bland äldre ansågs högre efter avklarad utbildning. 

Svensson och Hansson menar att detta är tack vare deltagarnas nya kunskaper och förändrade 

attityder gällande psykisk ohälsa hos äldre.  

 

2.3. Kön i handläggningsprocessen 
Erlandsson (2017) menar att begreppet kön används inom äldrepolitiken för att visa på vilka 

skillnader det finns mellan män och kvinnors livssituation, roller samt hälsa och ohälsa. Vidare 

kan kön orsaka orättvisor gällande fördelningen av resurser mellan människor och således 

påverka kvinnor och mäns livsvillkor. Gunnarsson och Szebehely (2017) framhåller även att 

kön är en grundläggande maktrelation som påverkar konstruktionen samt kategoriseringen av 

kön i mötet mellan biståndshandläggare och klienter. I sin avhandling studerar Herz (2012) hur 

socialsekreterare förhåller sig till och förstår kön i det klientnära arbetet. Herz förtydligar att 

socialt arbete tidigare kritiserats för sitt sätt att upprätthålla de klassiska föreställningarna om 

kön, och att det därför är nödvändigt att undersöka arbetsfältet ur ett maktperspektiv. Detta med 

tanke på socialarbetarens roll som makthavande i förhållande till den enskilde, och dennes makt 

att påverka de enskilde personligen men även samhället i stort. Herz studie visar på att kön 

fortfarande påverkar arbetet i allra högsta grad, trots socialarbetarnas medvetna vilja att 

behandla de enskilda som personer med individuella behov och egenskaper. Denna tydliga 

inställning till könets betydelse förpassar därför ämnet till något som inte ska spela någon roll, 

samtidigt som det färgar arbetet genom att fördomar och föreställningar om kön ändå kan 

påverka beslut om insatser. Socialarbetare som deltagit i studien menar själva att de är medvetna 

om och kan reflektera kring hur de tenderar att både upprätthålla och skapa stereotyper, vilket 

enligt Herz tyder på att föreställningarna om kön tas för givet och inte ifrågasättas. Även Fäldt 

och Kullberg (2012) menar att genus har en betydande roll i bedömningen av insatser, både 

beträffande könet hos klienten och hos handläggaren. Detta menar de förstärker uppfattningen 
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om att bedömningar inte enbart utgår från individens egenskaper och behov utan även färgas 

av stereotypiska uppfattningar om kön och stereotypiska egenskaper. 

 

Även SKL (2016) belyser i sin skrift vikten av att vara medveten om förhållandet mellan 

könsroller och åldrande i handläggningsprocessen. De lyfter problematiken kring att det ofta 

finns en inställning om att den enskilde ska ses som en unik individ och att professionella därför 

bör undvika betydelsen av den enskildes kön. Detta menar SKL dock har visat sig leda till att 

män och kvinnor bemöts på olika sätt, vilket i förlängningen påverkar hur ärenden handläggs 

och vilka insatser som beviljas. I Anderssons (2004) intervjustudie framkommer det även att 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen medvetet inte beaktar kön i resonemang kring 

implementationen av hjälpinsatser till äldre personer. Andersson menar i likhet med SKL att 

detta beror på att likhet inför lagen och gemensamma riktlinjer styr handläggningsprocessen, 

och att biståndshandläggare således har ett könsneutralt förhållningssätt till de individer de 

möter. Enligt Andersson möjliggör handlingsutrymmet tolkningar där kön kan inkluderas men 

studien visar att då kommunerna eftersträvar en återhållsamhet gällande resurserna riskerar 

äldre kvinnor att förbises till skillnad från män. I intervjustudien framkommer det att äldre män 

i större utsträckning har svårigheter att sköta hushållssysslor än kvinnor. I situationer där 

mannen är i behov av stöd och hjälp anses kvinnan i många fall kunna fortsätta sköta hushållets 

alla sysslor. Utfallet blir dock inte detsamma om det är kvinnan i förhållandet som ansöker om 

hemtjänstinsats. Då beviljas hemtjänstinsats även om mannen är fysiskt kapabel att utföra 

hushållssysslorna. Detta menar Andersson är problematiskt då biståndshandläggare ska utgå 

från en individuell prövning vilket kräver att det finns utrymme att tolka situationer utifrån kön.  

 

2.4. Gräsrotsbyråkrati 
Michael Lipksy myntade begreppet ”street level bureaucrats”, gräsrotsbyråkrater, som syftar 

till att beskriva aktörer inom myndigheter som arbetar direkt med människor samtidigt som de 

ingår i en byråkrati (Lipsky, 1980). Detta stämmer enligt Lindelöf och Rönnbäck (2005) väl in 

hos biståndshandläggare då de ska agera som både representanter för en myndighet och som de 

vilka ska hjälpa enskilda utifrån individuella behov. Lindelöf och Rönnbäck menar att den 

första delen av begreppet, gräsrot avser närhet och att den andra delen, byråkrati avser 

verksamhetens struktur som stödjer gräsrotsbyråkraten att konstruera en klient i 

handläggningsprocessen. 

 

2.4.1. Att skapa en klient 
Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) är konstruktionen av en klient nödvändig för att på ett 

effektivt tillvägagångssätt kunna ge stöd åt den hjälpbehövande och innebär att 

gräsrotsbyråkraten samlar information, diagnostiserar och anpassar denne till verksamheten. 

För att möjliggöra detta menar Lindelöf och Rönnbäck att gräsrotsbyråkrater strävar efter 

gemensamma riktlinjer som innefattar rutiner och kategoriseringar som styr konstruktionen av 

en klient. Detta bidrar enligt Lindelöf och Rönnbäck att beslut fattas rättvist. Dunér och 

Nordström (2005) menar även att konstruktionen av klienter samt standardisering av insatser 

underlättar gräsrotsbyråkratens arbete då det bidrar till en känsla av att rätt beslut fattas. Enligt 

Dunér och Nordström utgår således biståndshandläggare från verksamhetens förbestämda 
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kategoriseringar och standardiserade insatser när de beviljar bistånd vilket innebär att äldre 

delas in i administrativa grupper utifrån individuella behov.  

 

2.4.2. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme avser i vilken omfattning denne har möjlighet att arbeta 

självständigt i verksamheten, vilket Dunér och Nordström (2005) menar är stort bland 

biståndshandläggare då deras uppgift är att bemöta, utreda samt besluta om insatser för att 

tillgodose medborgarnas behov. Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver att 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme beror på vilken autonomi denne har i sin profession att 

efter egna prioriteringar fatta egna beslut samt fördela verksamhetens resurser. Enligt Lindelöf 

och Rönnbäck samt Dunér och Nordström begränsas gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme av 

de lagar, regler och rutiner som omger verksamheten. Även grundantaganden om 

genomförandet av verksamhetens arbete kan innebära en begränsning. Detta menar Lindelöf 

och Rönnbäck bidrar till att det kan uppstå en konflikt mellan olika relationer, vilket tvingar 

gräsrotsbyråkraten att värdera vilken relation som är av störst betydelse. Biståndshandläggare 

har således kunskapen, makten och rätten att fatta beslut som å ena sidan gynnar medborgaren, 

men å andra sidan kan riskera att uppfattas som illojalt från verksamhetens perspektiv.  

2.5. Sammanfattning av kunskapsöversikt 
Tidigare forskning och kunskap visar att trots att psykisk ohälsa bland äldre generellt, och 

således bland kvinnor, är vanligt framgår det att det finns brister i behovsbedömningen 

avseende att upptäcka psykisk ohälsa samt att kön kan påverka handläggningsprocessen. Teorin 

om gräsrotsbyråkrati ger vidare en bild av biståndshandläggares komplexa profession samt dess 

möjligheter och förutsättningar att tillgodose den enskildes individuella behov. För att fatta 

rättvisa beslut och ge samtliga hjälpbehövande lika stöd skapar biståndshandläggare klienter 

utifrån förbestämda kategorier samtidigt som biståndshandläggares stora handlingsutrymme 

möjliggör individuella behovsbedömningar. För att undersöka biståndshandläggares beaktande 

av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor finns det således en fördel med att förstå dess komplexa 

profession utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati samt tidigare forskning och kunskap. 

3. Metod och tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras studiens forskningsprocess. I avsnittet redovisas även hur vi förhållit 

oss till etik och kvalitet under arbetets gång. De rubriker som presenteras är således Planering 

av studien, Genomförande av studien, Etiska överväganden, Kvalitet och slutligen 

Arbetsfördelning. Integrerat i redovisningen finns även vår metoddiskussion.  

 

3.1. Planering av studien 
Under följande rubrik presenteras och motiveras vår planering av studien. De områden som 

redovisas är således val av Metodologisk ansats, Urval och urvalsmetod samt Kvalitativa 

intervjuer. 
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3.1.1. Metodologisk ansats 

För att kunna fördjupa oss i vårt material och möjliggöra en mer djupgående analys av resultatet 

valde vi att genomföra studien genom kvalitativ metod då vi önskade mer detaljerade 

beskrivningar i vår till utformningen sett småskaliga studie. Vidare var vår ambition att 

undersöka biståndshandläggares uppfattningar och upplevelser av sin sociala verklighet och 

kontext, snarare än vilka lagar och regler som existerar (se Denscombe, 2018). Detta främjades 

av en tolkningsinriktad och holistiskt inriktad ansats som kvalitativ metod (se Bryman, 2018; 

Denscombe, 2018). Vidare genomförde vi studien med en abduktiv ansats på så vis att vi valde 

att intervjua biståndshandläggare samt transkribera intervjuerna med ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt. Vår ambition var att intervjupersonernas upplevelser och de 

observationer vi gjorde samt erfarenheter av dessa i största möjliga mån skulle ligga till grund 

för våra slutsatser. Vi var således öppna och inkännande vad gällde vårt material men frånsåg 

inte våra teoretiska kunskaper i framställningen av resultatet då det var en givande 

inspirationskälla för att upptäcka mönster och öka förståelsen av resultatet. Teman, begrepp 

och resonemang framgick således av både materialet i sig och vår kunskapsöversikt (se Fejes 

& Thornberg, 2015). För att undvika att våra egna intressen samt egenskaper såsom ålder, kön 

och personligheter skulle påverka studien försökte vi åsidosätta våra egna tidigare erfarenheter 

och upplevelser kring ämnet (se Bryman, 2018). Vi försökte således sätta oss in i tanken om att 

våra egna osystematiska uppfattningar kunde vara fel för att undvika att dessa skulle påverka 

vad vi ansåg som betydelsefullt och viktigt i studien (se Denscombe, 2018).  

 

3.1.2. Urval och urvalsmetod  
För att besvara uppsatsens frågeställningar använde vi oss av ett subjektivt urval som 

urvalsmetod, vilken påminner om den metod Bryman (2018) beskriver som strategiskt urval. 

Vårt mål var med andra ord att använda oss av ett explorativt urval snarare än ett representativt 

urval. Detta då vår studie var småskalig i sin utformning och framförallt syftade till att bidra 

med insikter och information från en viss specifik grupp där ett tvärsnitt av populationen inte 

var av lika stor betydelse som att urvalet kunde generera intressanta exempel från vårt studerade 

område (se Denscombe, 2018). Vårt val av metod grundade sig således i att vi ville säkerställa 

att deltagarna i studien hade priviligierad kunskap på området vi ville studera varför 

deltagargruppen handplockades (se ibid.). Våra inklutionskriterier för att uppfylla studiens syfte 

var således att deltagarna arbetade som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en och 

samma mellanstora kommun i Västerbotten. Vi lade ingen vikt vid huruvida 

biståndshandläggarna hade egen delegationsrätt då vi ville välkomna deltagare med varierande 

erfarenhet. Därför avstod vi även från att ha en gräns för minsta antal år inom verksamheten 

eller en specifik utbildningsnivå.  

 

Vad gäller urvalet hade vi ett kumulativt förhållningssätt till vår beräkning av urvalets storlek. 

Det innebar att vi lät studien styra urvalets storlek på så vis att vårt mål var att få ett urval som 

skulle kunna generera tillräcklig information för studiens syfte (se Denscombe, 2018). Vi 

önskade således rekrytera minst fyra biståndshandläggare utefter de förutsättningar vi hade. För 

att komma i kontakt med vår urvalsgrupp kontaktade vi en enhetschef som arbetar inom 

äldreomsorgen på socialtjänsten i den aktuella kommunen. Denne vidarebefordrade våra 

kontaktuppgifter till biståndshandläggare som var intresserade av att delta i studien, varpå de 
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kontaktade oss personligen. Vi kom i kontakt med fem stycken biståndshandläggare vilka 

rekryterades via mailkontakt samt även efter personlig kontakt i samband med de inledande 

intervjuerna. Samtliga visade sig även ha delegationsrätt trots varierande erfarenhet och ålder. 

 

3.1.3. Kvalitativa intervjuer 
För att besvara studiens syfte valde vi att använda oss av personliga intervjuer då vi önskade 

djupare kunskap om biståndshandläggares upplevelse av deras verklighet (se Denscombe, 

2018). Vi såg det således som en passande materialinsamlingsmetod med tanke på vår studies 

storlek och möjligheterna till att kunna ställa mer ingående frågor samt följa upp med 

följdfrågor. En fördel med personliga intervjuer är vidare att uppfattningar och synpunkter 

kommer från en och samma person vilket vi ansåg skulle underlätta inhämtandet av material 

samt analys. Vi reflekterade vidare redan i förväg kring hur våra positioner som studenter samt 

ålder kunde påverka intervjuerna (se ibid.). 

 

För att vidare ge intervjupersonerna möjlighet att formulera sig så fritt som möjligt kring vårt 

ämne valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjumetod 

lämpade sig bra för vår studie då tillvägagångssättet möjliggjorde en bra observation av hur 

intervjupersonerna upplevde sin sociala verklighet (se Bryman, 2018; Denscombe, 2018; Fejes 

& Thornberg, 2015). Vi önskade dock att genomföra intervjuerna med en viss styrning vad 

gäller ämne och specifika frågor för att kunna besvara studiens syfte. Vi utformade därför en 

förutbestämd lista på de teman som skulle beröras under intervjun enligt mallen för en 

intervjuguide (se bilaga 1) (se Bryman, 2018; Denscombe, 2018). Våra teman var 

Intervjupersonens bakgrund, Insatser vid psykisk ohälsa hos äldre, Psykisk ohälsa i 

handläggningsprocessen samt Avslutning. Under varje tema inkluderade vi mer specifika 

frågeställningar för att försäkra oss om att de skulle få tillräckligt utrymme under intervjuerna 

(se Bryman, 2018). De frågor vi skrev in i intervjuguiden var vidare öppna på så vis att vi avstod 

från ledande frågor, eller frågor med en underliggande antaganden eller värderingar. Däremot 

valde vi att inkludera vår avgränsning till äldre kvinnor för att säkerställa att svaren inte blev 

alltför generella. Under intervjuerna ställde vi vidare samtliga frågor till alla intervjupersoner 

även om ämnenas ordningsföljd varierade något. Det i sig är talande för den flexibilitet som är 

fördelen med just semistrukturerade intervjuer (se Bryman, 2018; Denscombe, 2018; Fejes & 

Thornberg, 2015). Det möjliggjorde även att empirin kom spontant från intervjupersonerna (se 

Fejes & Thornberg, 2015). Därför ställdes även ytterligare frågor och följdfrågor som inte fanns 

med i intervjuguiden beroende på vad intervjupersonerna berättade. Metoden möjliggjorde 

således att vi kunde styra intervjuerna utan att påverka resultatet i för stor utsträckning. 

 

3.2. Genomförande av studien 
Under följande rubrik redovisas och motiveras vårt genomförande av studien. De delar som 

diskuteras är således Tillvägagångssätt vid intervjuerna, Material, Litteratur och tidigare 

forskning och slutligen Tillvägagångssätt vid analysen.  
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3.2.1. Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Efter kontakt med de intervjupersoner som var intresserade av att delta i vår studie förmedlades 

ett informationsbrev (se bilaga 1) samt intervjuguiden (se bilaga 2) till dem. Informationsbrevet 

innehöll en inledande presentation av oss författare, studiens syfte och upplägg samt under vilka 

förutsättningar ett eventuellt deltagande skulle se ut. Intervjuguiden valde vi att skicka till 

intervjupersonerna i förväg då vi ville att de skulle vara medvetna om vilka typer av frågor som 

skulle ställas under intervjun. Vi önskade även att det skulle minska risken för att innehållet 

skulle påverkas av att intervjupersonerna blev självmedvetna eller osäkra.  

 

Efter överenskommelse med varje intervjuperson om tid och plats för intervju genomfördes 

intervjuerna med varje deltagare var för sig. Intervjuerna skedde på intervjupersonernas 

arbetsplats vilket vi tror bidrog till en ökad upplevelse av trygghet och självförtroende. Vi som 

författare deltog och ledde samtliga intervjuer tillsammans. Då vi under samtliga intervjuer ville 

att intervjupersonens synpunkter skulle få tillräckligt stort utrymme informerade vi 

intervjupersonerna om att vi beräknade att intervjuerna skulle ta mellan 30–60 minuter med 

förbehållet att det varken var en maximum- eller minimumlängd. Detta då vi som forskare 

måste komma med förslag på tidsåtgången för intervjun, oavsett hur kort eller lång intervjun 

beräknas bli (Denscombe, 2018). Samtliga intervjuer höll sig dock inom det tidsspannet vi 

presenterade och vi fick tillfälle att ställa de frågor och följdfrågor vi önskade under samtliga 

intervjuer. Till följd av att intervjupersonerna kunde bli påverkade av att vi var två som 

intervjuade ville vi skapa en miljö som var bekväm för dem då en eventuell ojämn maktbalans 

kunde påverka intervjuerna och således materialet. Därför var vi måna om placeringen i rummet 

under intervjuerna och strävade efter att sitta i någon form av trekants-placering då det kan 

underlätta att på ett naturligt sätt skapa eller undvika ögonkontakt (se Thomsson, 2010).  

 

Vi valde vidare att använda ljudupptagning under samtliga intervjuer för att på bästa sätt kunna 

återge det som framkom under intervjuerna i vårt resultat. Det underlättade även förståelsen av 

sammanhang och gav oss tillgång till hela berättelserna inför analysarbetet (Thomsson, 2010). 

För att skapa en känsla av trygghet och förtroende hos våra intervjupersoner valde vi därför att 

ta med informationen om att intervjun skulle komma att spelas in redan i informationsbrevet, 

samt kontrollerade att intervjupersonerna var införstådda i upplägget innan vi inledde varje 

intervju. Detta gjorde vi för att undvika att ljudupptagningen skulle hämma materialet genom 

att göra intervjupersonerna obekväma eller pressade (ibid.).  

 

Något vi inte hade räknat med var den breda definition av begreppet psykisk ohälsa som 

används inom äldreomsorgens verksamhet. Detta ledde till att vi under första intervjun såg ett 

behov av att muntligen presentera den definition vi tänkte använda oss av i vår studie. Denna 

definition presenterade vi således för samtliga efterföljande intervjupersoner för att försäkra oss 

om att det material som intervjuerna genererade förhöll sig till samma definition. Under 

intervjuerna försökte vi vidare förhålla oss neutrala till det intervjupersonerna berättade samt 

undvek att ha för mycket fokus på oss intervjuare vad gäller tidigare erfarenheter, känslor eller 

ålder. Detta då vi ville minimera risken för att våra identiteter skulle påverka 

intervjupersonernas svar och leda till att intervjupersonerna försökte anpassa sina svar till vad 

de trodde att vi ville höra (se Denscombe, 2018). Under transkriberingarna av intervjuerna 
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upptäckte vi att vi vid vissa tillfällen reagerade på ett icke neutralt sätt på det intervjupersonerna 

berättade. Även om dessa reaktioner kan tolkas som ett sätt att bekräfta och stötta 

intervjupersonen i dennes situation kan det ändå ha påverkat dennes förhållningssätt till oss 

som intervjuare. Det är i princip omöjligt att kontrollera intervjupersoners svar när de innefattar 

människors uppfattningar eller erfarenheter då det både är svårt att veta om svaren påverkats 

av intervjuare samt om svaren stämmer överens med verkligheten (se ibid.). 

 

3.2.2. Material  
För att möjliggöra analys av materialet valde vi att transkribera samtliga intervjuer från början 

till slut. Detta då vår förhoppning var att använda intervjupersonernas egna ord och 

formuleringar i så stor utsträckning som möjligt under resultatpresentation och analysarbete. 

Vår transkribering av materialet innebar att vi transkriberade ljudinspelningarna relativt 

omfattande vilket är nödvändigt för att analysera den faktiska informationen som ges samt 

underliggande strukturer och innebörder i innehållet (se Denscombe, 2018; Lindgren, 2014). 

Att transkribera materialet skapar även möjligheter för att komma i närkontakt med innehållet 

från intervjuerna samt enklare göra jämförelser mellan olika material (Denscombe, 2018). Vi 

transkriberade till största delen intervjuerna tillsammans men delade upp ljudfilerna så att vi 

transkriberade ungefär hälften var. För att vi båda skulle få en inledande uppfattning om 

materialets omfång och innehåll läste vi även igenom varandras transkriberingar. 

 

3.2.3. Litteratur och tidigare forskning  
För att sondera forskningsfältet och tillgodogöra oss relevant forskning gällande syftet för vår 

studie genomförde vi sökningar efter avhandlingar och publikationer i databaserna Swe-Pub, 

Google scholar och Soc-index. Vi använde oss av sökorden psykisk ohälsa, äldre, 

biståndshandläggare, handläggningsprocess, behovsbedömning, kvinnor och kön. Dessa ord 

kombinerade vi i de fall vi ville hitta texter som inkluderade flera av begreppen. Då det var 

svensk forskning som vi önskade använde vi framförallt svenska sökord men såg ändå en vinst 

med att komma i kontakt med publikationer skrivna på engelska men med svensk anknytning. 

De engelska sökord vi använde var elderly, gender, mental illness, street-level bureaucrats och 

care manager. De rapporter och myndighetstexter som inkluderades i bakgrund och 

kunskapsläge kom vi i kontakt med genom manuella sökningar via söktjänsten Google och via 

relevanta myndigheters hemsidor. För att hitta relevant tryckt litteratur för vår studie valde vi 

att använda Umeå universitetsbiblioteks sökmotor där vi genomförde sökningar med hjälp av 

ovan beskrivna sökord. Vidare sökte vi efter litteratur och tidigare forskning genom att ta hjälp 

av referenslistorna i de verk vi kom i kontakt med genom våra sökningar. 

 

3.2.4. Tillvägagångssätt vid analysen 
För att analysera vårt material valde vi att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys kan användas på i princip vilken text som helst när det finns en önskan om att 

kvantifiera innehållet eller upptäcka underliggande budskap som kommuniceras (Denscombe, 

2018). För att uppnå detta valde vi vidare en så kallad konventionell innehållsanalys vilken var 

passande då vi önskade beskriva ett fenomen (se Hsieh & Shannon, 2005). För att analysera 

vårt material började vi således med att gå igenom materialet ett antal gånger för att skapa oss 
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en helhetsbild av och förståelse för materialet. Därefter läste vi materialet mer ordagrant för att 

identifiera ett visst antal koder. Detta gjorde vi genom att markera delar i texten och 

sammanfatta dessa i ett nyckelbegrepp eller en fras som vi ansåg talade för den aktuella delen 

av texten (se ibid.). Under analysen valde vi att kalla dessa delar av texten för meningsbärande 

enheter vilka kunde se ut som nedanstående exempel: 

 

Så det hade behövts mer, för det finns inte riktigt någon samsyn då på vad det är. (IP 5) 

 

Några av de koder vi kom fram till var Fördomar, Tidsbristen i arbetet och Svårt att fråga om 

psykisk ohälsa. Därefter bearbetade vi materialet genom att diskutera vad de olika koderna 

handlade om. Det mynnade ut i kategorier såsom Biståndshandläggaren själv, Balansgången 

och Den äldres inställning vilka innefattade ett visst antal koder vardera. Koderna delade vi 

sedan in i olika teman beroende på hur de olika koderna hörde ihop samt anknöt till vår 

kunskapsöversikt (se Hsieh & Shannon, 2005). De teman vi kom fram till var Verksamhetens 

policy, Att skapa utrymme för psykisk ohälsa och Medvetenhet om kön i 

handläggningsprocessen.  

 

Vi var redan från början av analysen medvetna om att våra egna värderingar och erfarenheter 

på området kunde färga vårt sätt att genomföra analysen. Vi var vidare medvetna om att vårt 

val av metod och analys gjorde det svårt att uppnå total objektivitet på grund av forskningens i 

grunden sociala karaktär (se Alvesson & Deetz, 2000; Patton, 1987). Även om det fanns en 

anledning att analysera materialet med hjälp av teoretiska kunskaper för att möjliggöra en 

bredare förståelse av det (se Fejes & Thornberg, 2015) försökte vi låta materialet tala istället 

för att selektivt välja det vi ansåg gick i linje med våra egna befintliga uppfattningar. Ett 

exempel på hur vi strävade efter att låta materialet tala var att vi inkluderade enheter som inte 

nödvändigtvis gick ihop med den övriga analysen. Det var viktigt för att vi skulle kunna utesluta 

att våra förklaringar innefattade dolda problem (Denscombe, 2018).  

  

För att kunna besvara studiens syfte försökte vi även att avgränsa generaliseringar i så stor mån 

som möjligt vilket underlättades av att vi under intervjuerna ställde majoriteten av frågorna med 

en specificering om äldre kvinnor. Vi kunde således gå tillbaka till transkriberingarna för att ta 

reda på om en meningsbärande enhet rörde äldre generellt eller äldre kvinnor specifikt. För att 

ytterligare undvika att vi tog enheter ur sitt sammanhang och därmed gav dem en annan 

innebörd eller gick miste om en underförstådd mening var vi noggranna med att kontrollera de 

enheter som vi ansåg kunde anspela på något som sagts tidigare eller saknade sammanhang (se 

Denscombe, 2018). Fördelen med att vi genomarbetade materialet väl var att vi skapade oss en 

bra övergripande bild om vad intervjupersonerna pratade om, och på vilket sätt de gjorde det. 

På så vis kunde vi minska risken för att använda enheterna på ett felaktigt sätt eller tappa 

värdefulla poänger under analysprocessen. Vi hade annars kunnat riskera att fastna vid 

irrelevanta detaljer då viktiga miljöfaktorer inom den sociala verklighet vi undersökte kan ha 

skalats bort när vi omvandlade vårt material till text (se Lindgren, 2014). 

 

De citat vi valde ut som representativa för delar av resultatet framställde vi vidare på ett så 

respektfullt sätt som möjligt gentemot den intervjuperson som stod bakom uttalandet. En del 
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sägningar eller utfyllnadsord kan nämligen ha ett värde under själva intervjusituationen men 

kan försvåra förståelsen av innebörden i ett uttalande när de inkluderas i skrift (Kvale, 2014; 

Thomsson, 2010). Vi valde därför att göra mindre språkliga justeringar, utan att för den skullen 

påverka innebörden av uttalandet. På så vis kunde vi undvika att vilseleda eller försvåra för 

läsaren, samt undvika att skapa en fördummande bild av intervjupersonen (se Thomsson, 2010). 

Ett exempel på en sådan mindre justering som vi inkluderade i vårt resultat är följande: 

 

Citat före justering:  

Och många av de här äldre är ju så väldigt vana vid att, och speciellt kvinnorna, vana vid 

att ta hand om andra. Då kan det vara lite svårt att reflektera över sig själv på nåt vis. (IP 

1)  

 

Citat efter justering:  

Och många av de här äldre är ju väldigt vana vid att, och speciellt kvinnorna, ta hand om 

andra. Då kan det vara lite svårt att reflektera över sig själv på nåt vis. (IP 1) 

 

En del av de citat vi valde att inkludera i resultatet kortade vi ner utan att påverka sammanhanget 

i det. Exempel är de fall då intervjupersonen tillfälligt bytte ämne.  I dessa fall använde vi oss 

av följande symboler [...] för att markera att en del av uttalandet inte inkluderats, alternativt att 

citatet begränsats till en viss del av uttalandet. Efter varje citat inkluderade vi även vem av 

intervjupersonerna som stod bakom uttalandet. En benämning tilldelades varje intervjuperson 

slumpmässigt och bestod av IP med efterföljande siffra 1–5. 

 

3.3. Etiska överväganden 
Under följande rubrik redovisar vi hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska kraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet under 

genomförandet av vår studie. För att medvetandegöra vad vår studie kan innebära för 

intervjupersonerna, forskningssamhället samt samhället i stort presenterar vi nedan hur vi gått 

tillväga för att värna om deltagarnas människovärde, integritet samt självbestämmande (se 

Kalman & Lövgren, 2012). 

 

För att beakta informationskravet informerade vi intervjupersonerna i informationsbrevet (se 

bilaga 1) om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt om deras rätt att avbryta 

deltagandet när som helst (se Bryman, 2018; Kalman & Lövgren, 2012). Där gav vi även 

information om hur materialet i studien skulle komma att användas för att tydliggöra vad ett 

eventuellt deltagande innebar (se Bryman, 2018; Kalman & Lövgren, 2012). Det kan således 

ha bidragit till att vi undvek att intervjuerna blev bristande avseende innehåll samt djup då 

intervjupersonerna var införstådda i vad deltagandet innebar. Vårt förhållningssätt till 

informationskravet var vidare en förutsättning för att beakta samtyckeskravet då det krävde att 

intervjupersonerna fick tillräcklig information innan de tog ställning till om de ville delta i vår 

studie eller ej (se Kalman & Lövgren, 2012). Därför förmedlade vi även information om studien 

och studiens syfte till den enhetschef vi kontaktade för att denne i sin tur skulle ha möjlighet att 

ge en första information till de biståndshandläggare som var intresserade av att delta i studien. 

I och med att vi själva inte kunde försäkra oss om att denna information framgick till deltagarna 
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valde vi därför att skicka informationsbrevet separat till varje deltagare efter första kontakten. 

Intervjupersonerna fick således möjlighet att ge sitt samtycke till deltagandet efter att de läst 

igenom informationsbrevet, samt ytterligare en gång då vi träffades för själva intervjun, där vi 

även upprepade informationen till viss del och öppnade upp för eventuella frågor från 

intervjupersonerna. Vi inkluderade även kontaktuppgifter till oss författare samt till vår 

handledare i informationsbrevet för att försäkra oss om att samtliga deltagare hade information 

om hur de kunde nå oss vid eventuella frågor eller önskan om att avbryta sitt deltagande. För 

att undvika obehag hos intervjupersonerna vilket kan uppstå om intervjupersonerna och 

forskarna sedan tidigare har kännedom om varandra var vi måna om att intervjupersonerna inte 

skulle befinna sig i beroendeställning till oss (ibid.). Därav valde vi att intervjua personer som 

sedan tidigare var okända för oss samt var måna om att de kände sig trygga under 

intervjutillfällena.   

 

För att beakta konfidentialitetskravet behandlade vi intervjupersonernas personuppgifter 

varsamt för att i största möjliga mån undvika att röja deras identitet (se Bryman, 2018; Kalman 

& Lövgren, 2012). Vi informerade även intervjupersonerna om detta redan i informationsbrevet 

(se bilaga 1), att det endast skulle vara vi, samt eventuellt vår handledare och examinator som 

skulle komma att ta del av ljudupptagningarna från intervjuerna. Vår förhoppning var att det 

skulle öka chanserna för mer öppna, fylliga samt ärliga uppgifter från intervjupersonerna då de 

kunde lita på att vi gav dem största möjliga konfidentialitet (se Kalman & Lövgren, 2012). 

Ljudfilerna förvarades vidare lokalt på våra privata datorer vilka båda var lösenordskyddade. I 

våra dokument under bearbetningen av materialet samt i resultatpresentationen valde vi vidare 

att använda anonyma, slumpmässigt valda benämningar istället för intervjupersonernas namn. 

Vi gav även intervjupersonerna slumpmässiga nya benämningar i form av IP 1–5 vid citering 

för att ytterligare säkra deltagarnas anonymitet. Vi valde även bort citat och delar av materialet 

vilka innehöll information som skulle kunna härledas till någon av intervjupersonerna.  

 

Vidare beaktade vi nyttjandekravet genom att vi enbart använde vårt material på det vis som 

framgått till intervjupersonerna och som materialet var ämnat att användas till, det vill säga till 

vår studie (se Kalman & Lövgren, 2012). Vi informerade även intervjupersonerna om hur 

materialet skulle komma att användas i studien samt att ljudfilen, transkribering och det kodade 

materialet skulle komma att raderas efter slutfört examinationsarbete. Detta då vi ville att 

intervjupersonerna skulle ha vetskap om vad materialet skulle användas till (se Bryman, 2018; 

Kalman & Lövgren, 2012). Vi informerade även intervjupersonerna om att studien i form av 

C-uppsats efter godkännande skulle komma att publiceras på Umeå universitets elektroniska 

publiceringsdatabas DIVA. 

 

3.4. Kvalitet  
Under följande rubrik presenteras vilka kriterier vi förhållit oss till vad gäller studiens kvalitet. 

Vi har beaktat de konventionella vetenskapliga kriterierna, men också till insikter som infinner 

sig i de postvetenskapliga föreställningarna om samhällsforskning (Denscombe, 2018). Nedan 

presenteras således hur vi förhållit oss till kriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

samt objektivitet. 
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Vår studies trovärdighet och sannolikheten att materialet var så exakt och träffsäkert som 

möjligt (Denscombe, 2018) försökte vi beakta genom att följa de regler som gäller för kvalitativ 

forskning vad gäller forskarens roll, urval, metodval, materialval samt analysmetod (Dalen, 

2015). Då en social verklighet kan beskrivas utifrån många olika aspekter kunde våra slutsatser 

påverka resultatet (Bryman, 2018; Denscombe, 2018) vilket var en anledning till varför det var 

av stor vikt för oss att beskriva och reflektera över vilka val vi gjorde för att genomföra studien. 

Vi valde därför även att anpassa vårt urval och urvalsmetod efter vår studies syfte. Vidare 

använde vi oss av ljudupptagning under intervjuerna för att säkerställa att vårt resultat speglade 

den information vi fick av intervjupersonerna och inte blev missvisande.   

 

Pålitlighet har vi försökt beakta genom att redogöra för hela forskningsprocessen för att ge 

förutsättningar för andra forskare att granska och bedöma kvaliteten på vår studie. Vi valde 

således att tydligt och genomgående redovisa våra forskningsfrågor, vårt metodval, val av 

undersökningspersoner, hanterandet av intervjuutskrifter samt ha ett granskande synsätt under 

studiens genomförande (se Bryman, 2018; Denscombe, 2018). Därför valde vi vidare att 

presentera källan till de citat vi tog med i resultatdelen för att möjliggöra eventuell granskning 

av citeringarna. Vi valde vidare att ställa samma grundläggande frågor till intervjupersonerna i 

vår studie samt utförde genomgående kopplingar mellan studiens resultat med redan etablerad 

teori samt tidigare forskning och kunskap på området. 

 

Vidare försökte vi beakta studiens överförbarhet genom att ge täta och detaljerade 

beskrivningar av den sociala verklighet som vi studerade. Detta för att ge läsarna förutsättningar 

att bedöma vad sannolikheten är att resultatet går att anpassa till andra jämförbara sociala 

kontexter (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). Vi motiverade därför vårt urval med 

utgångspunkt i vår studies syfte samt beskrev att intervjupersonerna hade varierande ålder, 

yrkeserfarenhet och infallsvinklar avseende det som studerades. Vidare inkluderades stora delar 

av materialet i resultatet för att på bästa sätt ge en tydlig bild av hur intervjupersonerna ser på 

sin sociala verklighet. 

 

För att försöka beakta objektivitet i studien och möjligheten att styrka och konfirmera resultatet 

strävade vi efter att vara medvetna om att det kunde finnas alternativa förklaringar (se Bryman, 

2018; Denscombe, 2018). Vi försökte således undvika att medvetet påverka utförandet av 

studien, dels genom att inte dra för snabba slutsatser eller antaganden under 

forskningsprocessen, och dels genom att följa samma intervjuguide under samtliga intervjuer. 

Då det är svårt att uppnå total objektivitet i kvalitativa studier försökte vi fokusera på att 

använda oss av nödvändig men balanserad information, samt presentera ett rättvist resultat på 

så vis att vi försökte ta in olika perspektiv, intressen och alternativ under analysarbetet (se 

Alvesson & Deetz, 2000; Patton, 1987). 

 

3.5. Arbetsfördelning 
Studien är genomförd av båda oss författare, vilket har varit fördelaktigt då vi kunnat diskutera 

och reflektera forskningsprocessen tillsammans. Båda har varit lika delaktiga i hela studien men 
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för att effektivisera arbetet författade vi från en början vissa avsnitt var för sig. Däremot har vi 

tillsammans gått igenom och kompletterat varandras avsnitt för att ge utrymme åt bådas 

kunskap och reflektioner.  

4. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat fördelat på tre teman; Verksamhetens policy, Att 

skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor samt Medvetenhet om kön i 

handläggningsprocessen. Vi har vidare valt att inkludera delar av resultatet som anknyter till 

äldre personer generellt med anledning av att de kan ha betydelse för vilket utrymme psykisk 

ohälsa får under handläggningsprocessen för äldre kvinnor. I presentationen av resultatet 

används begreppet intervjuperson/-er/-erna för att benämna de biståndshandläggare som 

deltagit i studien. I de fall intervjupersonerna talar om biståndshandläggare generellt används 

den faktiska termen för att förtydliga detta samt variera språket i texten. Avsnittet innehåller 

vidare vår analys av studiens resultat vilken är uppdelad efter avsnittets tre teman. Varje del av 

analysen presenteras således avslutningsvis i anslutning till det tema analysen anknyter till. I 

de tre analysdelarna hänvisar vi till intervjupersonerna med benämningen 

biståndshandläggare/-ren/-rna. Det gäller även i de fall då vi kopplar vår analys till teorin om 

gräsrotsbyråkrati.  

 

4.1. Verksamhetens policy 
I följande block presenteras de förutsättningar och medel vilka intervjupersonerna har för att 

fatta beslut utifrån äldre personers individuella behov. Dessa är av större eller mindre vikt vad 

gäller biståndshandläggares möjligheter att beakta psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Blocket 

berör därför både faktorer som anknyter till verksamheten och kommunens styrning, och 

intervjupersonernas professionella och personliga förhållningssätt till psykisk ohälsa under 

handläggningsprocessen. Blocket innefattar således faktorerna begreppet psykisk ohälsa, 

kommunala riktlinjer, betydelsen av handlingsutrymme, metoder och arbetssätt, insatser samt 

kollegialt lärande. 

 

En faktor som framgår av intervjuerna är att det inte är helt självklart för intervjupersonerna 

vad som inkluderas i begreppet psykisk ohälsa inom organisationen. En av intervjupersonerna 

påpekar att det saknas en samsyn kring vad begreppet innebär, och materialet visar på att det 

kan ha olika betydelse bland kollegorna. Det framgår vidare att den äldres mående istället ofta 

beskrivs mer specifikt beroende på vad denne upplever som problematiskt, vilket citatet nedan 

beskriver: 

 

Vi benämner det nog inte som psykisk ohälsa, vi benämner det nog oftast med dess namn, 

alltså ”den här personen beskriver att den känner sig väldigt ensam …” (IP 3) 

 

En annan faktor som framkommer under intervjuerna är att äldreomsorgen i den aktuella 

kommunen har framtagna kommunala riktlinjer som ger stöd åt biståndshandläggare att besluta 

om bistånd baserat på individuella behovsbedömningar. Samtliga intervjupersoner lyfter vikten 

av att göra individuella prövningar samt behovsbedömningar för att kunna ge adekvat stöd och 

hjälp till den enskilde äldre kvinnan. Det framgår av intervjuerna att biståndshandläggare vid 
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beslut om insatser förhåller sig till huruvida den enskilde äldre kvinnan kan tillgodoses en skälig 

levnadsnivå genom att beviljas bistånd, vilket citatet nedan visar:  

 

Vi pratar ju skälig levnadsnivå, det är det som man måste, ja, vad är skäligt för just den här 

personen. (IP 3) 

 

Ytterligare en faktor som framkommer av intervjuerna är betydelsen av handlingsutrymmet då 

riktlinjerna enligt dem fungerar som ett vägledningsmaterial snarare än en bestämd regel. Då 

samtliga intervjupersoner har delegation att fatta egna beslut är det biståndshandläggaren själv 

som bedömer vad som anses skäligt eller inte utifrån varje enskilt ärende. Riktlinjerna fungerar 

således som en schablon som vägleder biståndshandläggarna gällande vad som generellt sett 

brukar bedömas som en skälig levnadsnivå. Som det framgår i citatet nedan saknar riktlinjerna 

vägledning gällande psykisk ohälsa bland äldre: 

 

Och vad är skäligt utifrån psykisk ohälsa? Den typen av frågor, tidigare har vi haft riktlinjer, 

den finns faktiskt inte längre idag. (IP 4) 

 

Samtliga intervjupersoner är vidare överens om att en faktor som kan påverka arbetet under 

handläggningsprocessen är avsaknaden av tydliga metoder och arbetssätt avseende att beakta 

psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Detta framgår i citatet nedan:  

 

Det finns ingen rutin om någon mår riktigt dåligt utan det känns som att det är mycket upp 

till mig då, har jag koll på det? (IP 5) 

 

Ett av de hjälpmedel som framkommer under intervjuerna är den utredningsmall som utgår från 

IBIC vilken innefattar olika livsområden runt en person. Av materialet framkommer det att 

biståndshandläggare kan ta med denna utredningsmall på hembesök och använda som stöd för 

att fråga upp om alla livsområden som ska finnas med i utredningen. En av intervjupersonerna 

menar dock att denna mall är för standardiserad och styrd vilket denne uppfattar som en nackdel 

då den riskerar att göra utredningen mekanisk. Vidare lyfter en av intervjupersonerna 

svårigheten med att använda utredningsmallen på rätt sätt då det kan upplevas svårt att veta var 

en viss information ska inkluderas. 

 

Vidare framgår det av intervjuerna att ytterligare en faktor är vilka insatser som finns att tillgå. 

Enligt intervjupersonerna kan den enskilde ansöka om vad som helst varpå 

biståndshandläggarens uppgift är att matcha behoven med insatser. Det framgår således att 

utrymmet som psykisk ohälsa får i utredningen kan skilja sig från ärende till ärende dels 

beroende på vilken insats som är aktuell och dels beroende på vilken betydelse den psykiska 

hälsan har för beslut om insatsen. En av intervjupersonerna uppskattar det till att utrymmet för 

psykisk ohälsa i besluten generellt sett uppgår till cirka 30 procent vid inkluderande av 

promenader, socialt stöd, tillsyn, att den äldre är orolig etc. I vissa fall kan det även vara 

avgörande för att en insats beviljas. En av intervjupersonerna ger följande exempel: 

 

Jag har beviljat boende på grund av att man inte fixar att vara hemma, man blir så 

ångestfylld av att vara själv att man inte kan tänka nästan. (IP 1) 
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En annan faktor som framkommer av materialet som kan påverka biståndshandläggarnas arbete 

är kollegialt lärande vilket innebär att kollegorna delar med sig av kunskap genom att lyfta och 

diskutera frågor avseende psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Intervjupersonerna nämner att 

verksamheten har veckovisa ärendedialoger där biståndshandläggarna bland annat drar ärenden 

där insatserna går utöver norm, alltså utöver det som framgår av kommunens riktlinjer. Under 

ärendedialogerna, som framgår i följande citat, har biståndshandläggarna även möjlighet att ta 

upp ärenden kring psykisk ohälsa bland äldre kvinnor, vilket uppskattas då det upplevs 

komplicerat att bedöma psykisk ohälsa utifrån skälig levnadsnivå: 

 

Det ger väldigt mycket att prata med andra. “Hur ställer ni frågorna, hur gör ni” och så. För 

vi är ju ett team. På ett sätt är man ganska själv som handläggare, det är ett väldigt 

självständigt jobb, man får lita på sin egen förmåga, men vi är ju någonstans ett team också, 

så jag tycker att man borde prata om det mer. (IP 2) 

 

Dock framkommer det av intervjuerna att ärendedialogerna inte är helt optimala då det är 

mycket som missas i dem. Detta då det framgår att det kan vara svårt att dra ett ärende och 

kräver att biståndshandläggare är väl förberedda inför ärendedialogen. Vidare visar materialet 

att intervjupersonerna efterfrågar mer utbildning och kunskap kring psykisk ohälsa, samt 

verktyg för att fånga upp det bland äldre kvinnor under handläggningsprocessen. 

 

4.1.1. Analys av Verksamhetens policy 
Resultatet visar att biståndshandläggarnas förutsättningar för att beakta psykisk ohälsa bland 

äldre kvinnor i handläggningsprocessen till stor del är beroende av vilka verktyg verksamheten 

erbjuder samt hur biståndshandläggarna använder och tolkar dessa. De kommunala riktlinjerna, 

utredningsmallen samt ärendedialogerna fungerar som stöd för biståndshandläggarna att göra 

rättvisa individuella behovsbedömningar. Dock är det biståndshandläggarna själva som 

bedömer och beslutar om bistånd. Enligt Andersson (2004), Dunér och Nordström (2006), IVO 

(2016), Lindelöf och Rönnbäck (2004) samt Olaison (2017) tenderar äldres sociala situation att 

negligeras i handläggningsprocessen då verksamhetens riktlinjer samt befintliga insatser styr 

biståndshandläggare snarare än den äldres individuella behov. Av resultatet framkommer det 

att biståndshandläggarnas uppgift är att matcha behov bland äldre kvinnor med psykisk ohälsa 

med lämpliga insatser för att tillgodose en skälig levnadsnivå. Då biståndshandläggarna har 

verksamhetens befintliga insatser att tillgå i beslut tenderar äldre kvinnor, enligt Dunér och 

Nordström, IVO (2016) samt Lindelöf och Rönnbäck tvingas anpassa sina behov till en 

institutionell ordning vilket således kan resultera i att bedömningarna blir insatsstyrda snarare 

än behovsstyrda. Det framkommer av resultatet att en av anledningarna till varför det kan 

upplevas som svårt att ställa frågor om psykisk ohälsa till äldre kvinnor är att 

biståndshandläggaren själv känner att den inte har någon insats att erbjuda. Det kan således 

anses förenligt med tidigare forskning då befintliga insatser kan tendera att styra snarare än den 

äldre kvinnans behov, även i de fall biståndshandläggaren har en ambition om att tillgodose 

behovet. Detta exempel framkom dock enbart under en av intervjuerna vilket kan tyda på att 

denna företeelse inte var lika framträdande i studien som i tidigare forskning.  
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Biståndshandläggarna lyfter vidare vikten av handlingsutrymme inom professionen då ansvaret 

ligger på dem att bedöma skälighet samt fatta beslut om insatser som stödjer äldre kvinnor med 

psykiska ohälsa. Enligt Dunér och Nordström (2005) är handlingsutrymmet stort bland 

biståndshandläggare då de har möjlighet att efter egna prioriteringar fatta beslut. Dock menar 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) att handlingsutrymmet begränsas av verksamhetens lagar, regler 

och rutiner. Resultatet visar att handlingsutrymmet påverkar behovsbedömningar av psykisk 

ohälsa bland äldre kvinnor och att det finns svårigheter att självständigt bedöma vad som är 

skäligt eller ej, vilket tyder på att biståndshandläggarna i behov av verksamhetens policy. Det 

stora handlingsutrymmet är således å ena sidan en tillgång för att kunna tillgodose individuella 

behov och för att genomföra individuella bedömningar, men kräver å andra sidan att 

biståndshandläggare får bra och tillräcklig vägledning för att kunna utnyttja det på bästa sätt.  

 

Resultatet visar även att det saknas vägledande material avseende psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor vilket biståndshandläggarna upplever kan leda till att psykisk ohälsa inte beaktas på 

samma sätt som den fysiska. Dunér och Nordström (2005) lyfter just detta, att bedömningen 

om vilka beslut som ska fattas försvåras av att biståndshandläggare saknar vägledningsmaterial 

vad som avses med behov. Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) är biståndshandläggarens 

uppgift att med hjälp av den makt, kunskap samt rätt de besitter fatta beslut som tillgodoser 

äldre kvinnors behov av stöd avseende psykisk ohälsa. Av resultatet framkommer det att 

biståndshandläggarna efterfrågar mer kunskap och utbildning kring psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor då detta enligt dem skulle möjliggöra att det fick ett större utrymme under 

handläggningsprocessen. Resultatet visar nämligen att det saknas en samsyn på vad begreppet 

psykisk ohälsa innebär och att det kan ha olika betydelse för olika biståndshandläggare. 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar vidare att det saknas ett institutionellt språk som 

innefattar samtliga behov som kan finnas hos äldre vilket kan få som följd att psykisk ohälsa 

inte beaktas. Vidare visar resultatet att det finns svårigheter med att dra ärenden om psykisk 

ohälsa bland äldre kvinnor vilket riskerar att betydelsefulla detaljer som påverkar beslut om 

insatser kan missas. Biståndshandläggarna efterfrågar även utökad kunskap om psykisk ohälsa 

då det är komplext och svårbedömt. Detta är även Lindelöf och Rönnbäck, Lindkvist (2014), 

NAP (2016) samt Svensson och Hansson (odat) överens om då utökad kunskap och utvecklade 

rutiner ämnar öka beaktande av psykisk ohälsa bland äldre generellt, och således specifikt för 

äldre kvinnor.  

 

4.2. Att skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor  
I följande block presenteras det resultat som relaterar till de faktorer som intervjupersonerna 

upplever kan påverka möjligheterna att skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor 

under handläggningsprocessen. Det innefattar faktorer som därför berör både 

intervjupersonernas förutsättningar kopplat till rollen som biståndshandläggare samt vilka 

svårigheter som finns att beakta psykisk ohälsa kopplat till uppgiften att genomföra individuella 

behovsbedömningar. De faktorer som intervjupersonerna upplever som centrala är 

biståndshandläggarens personliga förutsättningar, komplexa bedömningar, vikten av en 

helhetsbedömning, informationsinhämtning, svårigheter att upptäcka rätt symtom, ansvaret att 

fråga, avvägning gällande integritet, bristande insatser samt tidsbristen i arbetet. 
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Av intervjuerna framkommer det att en faktor som kan påverka vilket utrymme psykisk ohälsa 

får är biståndshandläggarens personliga förutsättningar såsom egna erfarenheter, kunskap 

samt trygghet i professionsrollen. Det framgår att det kan spegla hur en biståndshandläggare 

bemöter äldre kvinnor och agerar i mötet med dem. Enligt en av intervjupersonerna ingår det i 

biståndshandläggares professionalitet att kunna bemöta människor, och enligt en annan av 

intervjupersonerna har biståndshandläggare generellt sett tillgodogjort sig verktyg för att ställa 

frågor och ta upp känsliga ämnen under utbildningen. 

 

Då biståndshandläggarna utgår från skälig levnadsnivå i behovsbedömningar framkommer det 

av materialet att en annan faktor är att det innebär komplexa bedömningar när det kommer till 

psykisk ohälsa. Intervjupersonerna framhåller svårigheten med att bedöma psykisk ohälsa 

bland äldre kvinnor då ansvaret ligger på biståndshandläggarna själva att ta reda på om det 

föreligger psykisk ohälsa samt om den är skälig eller inte. Detta menar intervjupersonerna är 

komplext då det är beroende på i vilken omfattning den psykiska ohälsan påverkar äldre 

kvinnors liv. Av intervjuerna framgår det dock att ett behov som uppstår till följd av en mental 

begränsning eller svårighet ska anses lika befogat som om det uppstår till följd av en fysisk 

begränsning, vilket enligt citatet nedan återigen handlar om en avvägning av vad som kan anses 

skäligt eller ej: 

 

Det är klart att det är farligare kan man uppleva med, eller det blir mer allvarligt med någon 

som kanske på grund av kognitiv svikt är ute och vimsar och inte hittar hem när det är 

vinter och kallt, “det här måste man lösa”, än om det är någon som ligger i sin säng hela 

dagarna och inte vill gå upp. Den kommer ju inte att vara till något större besvär egentligen 

om man tittar så, det kommer inte hända någonting, men frågan är om det är skäligt att ha 

det så? (IP 4)  

 

Ytterligare en faktor som framkommer av intervjuerna som kan påverka vilket utrymme 

psykisk ohälsa bland äldre kvinnor får i handläggningsprocessen är vikten av en 

helhetsbedömning. Intervjupersonerna framhåller att mentala begränsningar kan påverka äldre 

kvinnors hela livssituation, och således samtliga livsområden. Då psykisk ohälsa enligt 

intervjupersonerna kan leda till att i princip ingenting fungerar i vardagen såsom att äta, sova 

eller upplevelse av magsmärtor lyfter de vikten av att vara medvetna om vilken effekt den har 

på den enskildes liv. Enligt en av intervjupersonerna är det då viktigt att biståndshandläggaren 

uppmärksammar den psykiska ohälsan samt beslutar om “rätt” insatser för att den äldre ska få 

möjlighet att fungera inom alla livsområden. Vidare framgår det av intervjuerna att en svårighet 

med att bedöma skälig levnadsnivå bland äldre kvinnor kan vara att oro, ensamhet, otrygghet 

till viss del kan vara en del av livet. En av intervjupersonerna menar att ålder i sig kan begränsa 

människor fysiskt vilket kan medföra en del oro. Denne likt ännu en av intervjupersonerna 

menar dock, som följande citat visar, att det finns grader av hur mycket oro som anses vara en 

del av livet och således skäligt: 

 

Det kan vara extremfall då man ligger i sängen för att man är rädd för att ramla och den 

oron är ju jättestor och inte alls skälig. (IP 1) 
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Jag hade en som var väldigt duktig på att beskriva det här som vaknade på morgonen och 

första tanken var att ”jag vill inte leva längre”, och det höll i sig egentligen ända fram till 

eftermiddagen. Då var det lite lättare, då var det bättre på TV, men såhär var det varenda 

dag. Och då kan man ju fundera, är det skäligt? Det är ganska omfattande ohälsa, otrygghet 

och oro som den här personen hade. (IP 4) 

 

Av materialet framgår det vidare att en faktor som kan påverka är möjligheterna till 

informationsinhämtning. Det framkommer att genomförandet av hembesök kan underlätta att 

skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen. Detta då 

intervjupersonerna menar att det är positivt att träffas i den äldres hemmiljö. Av intervjuerna 

framkommer det även att hembesöken är givande vad gäller att skapa en relation, och en av 

intervjupersonerna påpekar att det kan vara svårt att genomföra en givande utredning när någon 

form av relation saknas. Vidare visar materialet att inkluderingen av anhöriga kan underlätta 

informationsinhämtningen och således möjliggöra beaktandet av psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor. Detta då information från anhöriga, ibland redan i anmälan, kan ge 

biståndshandläggaren en indikation på vad som är centralt att utreda vilket underlättar att skapa 

en helhetsbild av den äldre kvinnans situation. En av intervjupersonerna nämner dock att 

anhörigas medverkan i vissa fall kan försvåra arbetet om det finns roller eller fasader i en 

relation som upprätthålls parterna emellan. 

 

För att skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor visar materialet att ytterligare en 

faktor är svårigheter att upptäcka rätt symtom då symtom för psykisk ohälsa kan likna symtom 

av andra sjukdomstillstånd såsom demenssjukdom. Av intervjuerna framgår det att detta kan 

leda till att biståndshandläggare kopplar exempelvis ensamhet, nedstämdhet, ångest samt oro 

till demenssjukdom snarare än en eventuell psykisk ohälsa då demenssjukdom är så pass vanligt 

förekommande. Intervjupersonerna menar att biståndshandläggarnas utmaningar i sådana fall 

är att hjälpa den äldre kvinnan att på egen hand uttrycka sina mentala begränsningar. 

 

Av materialet framkommer det vidare att en annan faktor är att det trots allt är 

biståndshandläggarnas ansvar att fråga upp kring alla livsområden, även om den äldre kvinnan 

inte själv uttrycker något som tyder på psykisk ohälsa. Enligt intervjupersonerna handlar det 

således om vad biståndshandläggaren själv väljer att fråga om i mötet med äldre kvinnor. Dock 

poängterar en av intervjupersonerna att det kan upplevas svårt att ställa frågor kring psykisk 

ohälsa då denne själv upplever svårigheter att prata om det. Vidare visar materialet att det finns 

svårigheter att fråga om den psykiska hälsan om ansökan som inkommit handlar om specifika 

serviceinsatser: 

 

Ja men om de behöver hjälp med tvätt och städ, alltså då kommer jag kanske inte att sätta 

mig ner och börja prata om ensamhet som nån form av psykisk ohälsa, utan då pratar vi om 

det. (IP 4) 

 

Vidare menar en av intervjupersonerna att ytterligare en faktor kan vara att biståndshandläggare 

därför måste göra en avvägning gällande integritet huruvida det är av vikt att diskutera den 

psykiska hälsan eller ej. Denne lyfter att den psykiska hälsan därför kan falla bort om 

biståndshandläggaren inte får signaler på eller information om att det föreligger psykisk ohälsa. 
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Det framkommer även att äldre kvinnor själva ibland inte vill prata om det mentala, vilket en 

av intervjupersonerna beskriver på följande sätt: 

 

Och ibland kan man säkert också hindras litegrann av att människor, att man kan få känslan 

av att människor inte vill prata om det. Det kan ju vara för privat och det är ju helt okej. Vi 

behöver ju inte veta allt om en människa. (IP 1)  

 

Trots de svårigheter som finns är en gemensam uppfattning bland intervjupersonerna att det är 

viktigt att lyssna in behov samtidigt som en av intervjupersonerna upplever att bristande 

insatser kan vara en anledning till att frågan inte ställs, vilket framgår av nedanstående citat: 

 

Jag tror väl att det är dom svårare frågorna att ställa … när det gäller den här otryggheten, 

hur ställer jag frågor om det, och vill jag egentligen veta alla gånger, vad kan jag erbjuda? 

Alltså jag har ju kanske inte riktigt någonting att erbjuda som en stödinsats. Och därför 

kanske man inte heller frågar om det. (IP 4)  

 

En återkommande faktor som samtliga intervjupersoner berör är att tidsbristen i arbetet kan 

påverka vilket utrymme psykisk ohälsa bland äldre kvinnor får under handläggningsprocessen. 

Det framkommer att biståndshandläggare har många äldre de ska träffa och att utredningarna 

ska gå snabbt, som följande citat visar: 

 

Men att begränsningarna skulle ju kunna bli till exempel dels det här med arbetsmängd. 

Man är stressad, man känner att man inte hinner fråga upp om det man skulle vilja fråga 

om. (IP 2) 

 

Allting har med tid att göra. Vi har jättemycket, många som vi ska träffa och det går på, 

det ska gå snabbt. Vi har inte tid att grotta ner oss hur mycket som helst heller. Men man 

har märkt att om jag tar mig den tiden så får jag fram så oändligt mycket mera än kanske 

”jag skummar bara igenom det här beslutet och skriver utredningen och iväg med det”. För 

man ska inte inbilla sig att det är på något annat sätt, här eller någon annanstans. Ibland, 

man kan ju tänka sig och tro att, ja, att man tar reda på och gör allting enligt handböckerna. 

Men så är det inte i verkligheten. (IP 3) 

 

Till följd av tidsbristen finns det således enligt intervjupersonerna begränsningar för hur mycket 

utrymme äldre kvinnors psykiska ohälsa får i handläggningsprocessen. 

 

4.2.1. Analys av Att skapa utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor 
Resultatet visar på både svårigheter och möjligheter vad gäller att skapa utrymme för psykisk 

ohälsa bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen. Biståndshandläggarna poängterar att då 

ansvaret ligger på dem att tillgodose äldre kvinnors behov avseende psykisk ohälsa kan 

biståndshandläggarnas egna erfarenheter, kunskap och trygghet i sin professionella roll påverka 

utfallet. Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar att gräsrotsbyråkrater, som i detta fall kopplas 

till biståndshandläggare, konstruerar en klient genom att samla information, diagnostisera samt 

anpassa denne till verksamheten genom att ta reda på vad den äldre kvinnan är i behov av. 

Andersson (2004) visar vidare i sin forskning att äldres sociala situation kan ses som sekundär 

i förhållande till den fysiska. Av resultatet framgår det dock att biståndshandläggarna upplever 

det som att psykiska begränsningar hos äldre kvinnor är lika befogade som fysiska, men påpekar 
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att området psykisk ohälsa är mer komplext vilket tenderar att spegla behovsbedömningarna. 

De är således medvetna om det Lindelöf och Rönnbäck (2004) samt SKL (2016) lyfter gällande 

att en bristande helhetssyn i behovsbedömningen kan leda till att psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor missas. Det biståndshandläggarna samtidigt pekar på är att det finns svårigheter att 

bedöma i vilken omfattning just psykisk ohälsa påverkar äldre kvinnors liv. De menar därför 

att det är viktigt att fråga om alla livsområden i mötet med äldre kvinnor då psykisk ohälsa kan 

påverka samtliga livsområden.  

 

Vidare visar resultatet att vilka frågor som biståndshandläggarna ställer kan styras av vilken 

indikation de får i en anmälan eller ansökan samt vilka signaler de får under mötet med äldre 

kvinnor. Biståndshandläggarna poängterar att de inte vill inkräkta på integriteten vilket kan leda 

till att biståndshandläggare inte utreder kvinnors hela livssituation. Detta kan enligt SKL samt 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) resultera i att psykisk ohälsa bland äldre kvinnor inte beaktas 

även om biståndshandläggare inte frågar kring ämnet av respekt. Biståndshandläggarna kan 

således uppfatta psykisk ohälsa som mer centralt när det gäller en viss typ av insatser. Vidare 

framkommer det av resultatet att det kan finnas svårigheter med att ställa frågor kring psykisk 

ohälsa beroende på om biståndshandläggaren själv är benägen att prata om det. Enligt SKL 

(2016) kan detta leda till att äldre kvinnor inte får möjlighet att berätta om hela sitt hjälpbehov 

då biståndshandläggaren själv anser att frågor gällande exempelvis den fysiska hälsan eller 

serviceinsatser är enklare att förhålla sig till. Vilket utrymme psykisk ohälsa bland äldre kvinnor 

får i handläggningsprocessen handlar således delvis om hur biståndshandläggaren förhåller sig 

till psykisk ohälsa.  

 

Resultatet visar även att en svårighet med att beakta psykisk ohälsa bland äldre kvinnor kan 

vara att oro, ensamhet samt otrygghet kan komma till följd av hög ålder i kombination med en 

eventuell nedsatt kognitiv förmåga. Därför menar biståndshandläggarna att det är viktigt att 

utreda till vilken grad oron, ensamheten samt otryggheten påverkar den äldre kvinnan och 

huruvida den kan anses skälig eller inte. Detta kan tolkas som att biståndshandläggarna försöker 

bedöma hur den psykiska ohälsan påverkar livssituationen. Lindkvist (2014) menar vidare att 

det inte går att se psykisk ohälsa som en naturlig del av ålderdomen utan att den äldres 

individuella behov måste ligga till grund för vilket stöd denne blir beviljad. Detta är å ena sidan 

förenligt med det som framkommer av resultatet på så vis att biståndshandläggarna undersöker 

hur den psykiska ohälsan påverkar den äldre kvinnan, samtidigt som det å andra sidan kan anses 

föreligga en uppfattning om hur ålder kan påverka psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Något 

som ytterligare framkommer under resultatet som kan påverka möjligheterna att bedöma 

psykisk ohälsa är att symtom för psykisk ohälsa kan likna symtom för demenssjukdom. Detta 

kan riskera att biståndshandläggarna kopplar exempelvis nedstämdhet, ångest och oro till 

demenssjukdom då det är vanligt förekommande bland äldre kvinnor och äldre generellt. 

Jönson och Harnett (2015) menar att detta ökar risken för att psykisk ohälsa negligeras vilket 

även biståndshandläggarna påpekar är svårt. Biståndshandläggarna lyfter därför vikten av att i 

sådana fall försöka uppmuntra äldre kvinnor att uttrycka sina mentala begränsningar för att 

möjliggöra en rättvis behovsbedömning. 
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En annan anledning till varför psykisk ohälsa bland äldre kvinnor inte aktualiseras som 

framkommer av resultatet kan som tidigare nämnt vara att verksamheten inte har insatser att 

matcha med den äldres behov. Kategorisering av de äldre till anpassade insatser är enligt 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) ett effektivt sätt att hjälpa äldre generellt, och därigenom 

kvinnor med psykisk ohälsa. Dock tenderar detta att leda till att de individuella behoven inte 

tillgodoses om verksamheten inte har insatser att matcha med äldre kvinnors behov. En risk 

med att biståndshandläggarna utgår från befintliga insatser är enligt Lindelöf och Rönnbäck 

således att riktlinjer och rutiner styr konstruktionen av en klient. Resultatet visar dock att det 

saknas kunskap samt vägledande material avseende psykisk ohälsa bland äldre kvinnor vilket 

tenderar att försvåra skapandet av en klient och kan leda till att den äldres behov inte tillgodoses. 

IVO (2016) lyfter ett exempel där en klient inte fick sina behov tillgodosedda till följd av att 

verksamheten saknade passande insatser. Enligt Dunér och Nordström (2005) kan detta leda till 

att biståndshandläggare hamnar i kläm vad gäller den hjälpsökande och verksamhetens policy. 

Detta då biståndshandläggaren både har ansvaret att ge det stöd som äldre kvinnor med psykisk 

ohälsa är i behov av samtidigt som denne ska vara lojal mot verksamheten.  

 

Av resultatet framkommer det vidare att det är fördelaktigt med hembesök för att skapa 

utrymme för psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen då det möjliggör en 

relation mellan biståndshandläggarna och klienterna samt ökar chanserna för en helhetsbild. 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar att begreppet gräsrotsbyråkrat första del, gräsrot avser 

närhet till klienterna vilket enligt biståndshandläggarna är en förutsättning för givande 

utredningar. Vidare visar resultatet att information från anhöriga kan innebära både en 

möjlighet och svårighet beroende på om det ger en indikation på äldre kvinnors behov eller om 

roller och fasader upprätthålls. Det kan således påverka biståndshandläggarens helhetsbild av 

äldre kvinnor vilket i förlängningen kan få konsekvenser för vilket beslut som fattas. Vad som 

däremot framkommer av resultatet som en svårighet för att ge utrymme för psykisk ohälsa bland 

äldre kvinnor är tidsbristen i arbetet. I biståndshandläggarnas arbetsuppgift ingår det att möta 

många äldre kvinnor i behov av stöd varav beslut ska fattas så snabbt som möjligt. Då 

biståndshandläggare enligt Dunér och Nordström (2005) ska lyda lagen, vara kostnadseffektiva, 

produktiva samt visa hänsyn mot de hjälpbehövande ställs de inför krav att agera korrekt mot 

olika aktörer. Detta menar Dunér och Nordström blir problematiskt då biståndshandläggare 

förväntas tillgodose individens behov samtidigt som de ska fördela resurserna rättvist samt följa 

politiska beslut och verksamhetens policy. Möjligheterna för att ge utrymme för psykisk ohälsa 

bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen är således avhängigt vilken typ av helhetsbild 

biståndshandläggaren har möjlighet att skapa, vilket kan begränsas av sådant som är utom 

dennes kontroll.  

 

4.3. Medvetenhet om kön i handläggningsprocessen  
I följande block presenteras det resultat som anknyter till intervjupersonernas medvetenhet om 

kön under handläggningsprocessen. Blocket innefattar både faktorer som kan kopplas till 

verksamhetens mål om jämställd handläggning samt intervjupersonernas egna uppfattningar 

om normer och fördomars påverkan på handläggningsprocessen. Blocket innehåller även 

faktorer som rör intervjupersonernas upplevelser av äldre kvinnors generella uttryck för och 
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relation till psykisk ohälsa samt intervjupersonernas förhållningssätt till dessa. De faktorer som 

framträder som centrala är att biståndshandläggarna aktivt avstår från att nämna kön, egna 

normer och fördomar, svårigheten att förhålla sig könsneutralt, vikten att vara uppmärksam 

och medveten, könsspecifika uttryck, föredrar att prata om sina fysiska begränsningar, saknar 

vokabulär, orostanter samt oron blir normaliserad. 

 

Under intervjuerna framkommer det således att verksamheten arbetar för att undvika en icke 

jämställd handläggning genom att biståndshandläggarna aktivt avstår från att nämna kön under 

exempelvis ärendedialogerna. Detta menar intervjupersonerna är positivt då de upplever att en 

icke jämställd handläggning leder till att kvinnor och män beviljas olika typer av insatser. Att 

avstå från att nämna kön är därför ett sätt för biståndshandläggarna att genomföra individuella 

prövningar och undvika att den äldres kön påverkar bedömningen. Några exempel på detta 

förklaras av intervjupersonerna på följande sätt: 

 

… vi gör ju individuella prövningar på allting, så jag vet inte om man kan säga något 

specifikt, inte någonting som jag känner till i alla fall, att ”det här är si eller så”. Men vi 

pratar ju ganska mycket om det här med insatser till kvinnor och män, och vi försöker hela 

tiden bli bättre på att när vi drar ärenden mellan varandra så tar vi bort namn, att vi kallar 

personen ”hen”, så att vi inte könsspecificerar personen … det är ju helt individuellt, vad 

behöver den här personen? (IP 3) 

 

… när vi ärendedrar och pratar om personer så försöker vi avkoda. Alltså, vi nämner inte 

könet just för att det inte ska bli nån skillnad på det. (IP 2) 

 

En annan uppfattning som framkommer under intervjuerna är att ett fokus vid den äldres kön 

kan leda till att egna normer och fördomar påverkar bedömningen. En av intervjupersonerna 

berättar att män beviljas mer insatser vad gäller tid jämfört med kvinnor, vilket denne menar 

kan ha att göra med att det inte uppfattas lika självklart att män ska klara av att utföra 

exempelvis hushållssysslor jämfört med kvinnor. Ett exempel som en av intervjupersonerna 

uttrycker och som visar på hur ett fokus vid den äldres kön likväl kan slå över åt det andra hållet 

är att kvinnor som känner otrygghet kan få beviljat stödinsatser till följd av att 

biståndshandläggaren “tycker synd” om dem. Vad gäller män framgår det att utfallet på grund 

av rådande normer om män skulle kunna leda till det motsatta. 

 

En annan av intervjupersonerna uttrycker dock svårigheten att förhålla sig könsneutralt under 

handläggningsprocessen, och speciellt när det kommer till att berätta om ett ärende för en 

kollega eller under en ärendedialog. Denne menar att presentationen omedvetet kan påverkas 

av hur biståndshandläggaren uppfattar den äldre, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 

Ja, det blir ju lite svårt för att oftast har man träffat en person som utstrålar en viss känsla, 

personen är en kvinna till exempel, och man bär med sig en viss känsla som man vill 

förmedla till sina kollegor när man berättar om den personen, ”den är såhär och såhär”, och 

oftast sitter ju kollegorna ”jamen hon skulle behöva ha det här”, men jag har ju inte sagt att 

det är en hon. (IP 2) 
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Vidare framgår det av intervjuerna vikten av att vara uppmärksam och medveten om hur egna 

normer och fördomar om kön hos äldre kan påverka handläggningsprocessen. Vad gäller att 

upptäcka psykisk ohälsa bland äldre kvinnor menar en av intervjupersonerna att 

biståndshandläggares egna fördomar kan riskera att osynliggöra kvinnors psykiska ohälsa på 

ett annat sätt än mäns. En av intervjupersonerna upplever till exempel att det finns en generell 

föreställning om att kvinnor har lättare för att uttrycka sig jämfört med män vilket kan leda till 

att oro hos kvinnor som inte har förmågan till det riskeras att negligeras. Materialet visar vidare 

att detta kan leda till att kvinnors uttryck för sin psykiska ohälsa inte genererar lika mycket 

stödinsatser jämfört med mäns, vilket nedanstående citat visar: 

 

Men, min erfarenhet är väl det att kvinnors oro, eller upplevda ohälsa värderas på ett annat 

sätt jämfört med en mans. (IP 4) 

 

Ytterligare en uppfattning som framkommer av intervjuerna är att några könsspecifika uttryck 

som intervjupersonerna uppmärksammat bland äldre kvinnor är att de kan tendera att 

ogiltigförklara sig själv samt vända känslorna inåt. En faktor som intervjupersonerna uppfattar 

kan påverka kvinnors psykiska hälsa är ålderns inverkan på deras generella roll som 

omsorgsgivare, i kombination med att kvinnor är mer ensamma till följd av att kvinnor generellt 

sett blir äldre. En av intervjupersonerna menar att upplevelsen av att inte längre vara den som 

tar hand om andra kan innebära en identitetskris för äldre kvinnor samt leda till de inte vill visa 

sig svaga, belasta andra människor och saknar förmågan att reflektera över sin egna psykiska 

hälsa. Några av intervjupersonerna förklarar det på följande sätt: 

 

Men alltså det är mycket identitet i att ”jag har tagit hand om min familj, jag har fixat allt i 

hemmet, jag har gjort allt det här”, och då vill man inte vara den svaga. ”Då jag är svag och 

behöver all den här hjälpen för att jag mår dåligt, vem är jag då? För jag har ju varit den 

som har hjälpt alla andra”. (IP 5) 

 

… Och många av de här äldre är ju väldigt vana vid, och speciellt kvinnorna, att ta hand 

om andra. Då kan det vara lite svårt att reflektera över sig själv på nåt vis. (IP 1) 

 

Vad som framkommer som ännu en generell uppfattning bland intervjupersonerna är att 

kvinnor i stor utsträckning föredrar att prata om sina fysiska begränsningar snarare än sina 

mentala begränsningar då det kan upplevas lättare att prata om till exempel en artros eller ett 

benbrott. Det framkommer vidare att kvinnor tenderar att koppla en eventuell oroskänsla till 

fysiska faktorer, och således prata om den fysiska problematiken snarare än oron i sig. Å ena 

sidan upplever en av intervjupersonerna att kvinnor kan uttrycka sig genom fysiska handlingar 

såsom att gråta eller ta sig för pannan, och en annan av intervjupersonerna menar att denne 

upplever att kvinnor generellt sett kan uttrycka att de exempelvis känner sig ensamma eller inte 

mår bra. Å andra sidan framkommer det under intervjuerna att äldre kvinnor kan upplevas sakna 

vokabulär för det biståndshandläggaren frågar efter samt vara färgade av synen på och 

förhållandet till psykisk ohälsa som kan anses sammankopplade till deras generation. Några 

exempel som uppkommer under intervjuerna presenteras i nedanstående citat: 

 

Dom är ju väldigt ovana att prata om sig själva och prata om de här sakerna, för dom har 

ju aldrig gjort det. Dom kan inte beskriva det riktigt. (IP 3) 
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Många har en jättenegativ bild om psykisk ohälsa, man vill inte vara klen i huvudet, man 

vill inte vara sjuk i huvudet, eller inte vara nervklen och alla de här uttrycken som dom 

säger ofta. (IP 5) 

 

Av materialet framgår det vidare att exempelvis oro hos äldre kvinnor istället kan visa sig på 

andra sätt och ett begrepp som nämns under intervjuerna är orostanter. Detta begrepp menar 

intervjupersonerna kan användas inom verksamheten för att beskriva en viss grupp av äldre 

kvinnor med gemensamma mönster i sin oro. En av intervjupersonerna beskriver begreppet så 

här: 

 

Vi har pratat kring en företeelse nästan, som alla här känner till, man kan säga orostanter 

och det är en beskrivning av någon som kan ganska mycket men där oron är det stora 

problemet. Folk som går runt och mår jättedåligt hemma, kanske inte jättedramatiskt, men 

folk som ringer massa, larmar lite för ofta. Det funkar bara jättedåligt på ett oidentifierat 

sätt hemma. (IP 1) 

 

En av intervjupersonerna lyfter dock problematiken kring när en oro uppfattas som ett 

personlighetsdrag hos den äldre kvinnan då det kan leda till att oron blir normaliserad även för 

biståndshandläggaren själv. Denne menar att det kan leda till att oron inte tas på samma allvar. 

En uppfattning som framkommer av materialet är vidare att det därför kan vara fördelaktigt att 

se olikheter mellan kvinnor och män för att kunna identifiera psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor. Det framkommer under intervjuerna att en risk med att bemöta äldre samt bedöma 

behov hos äldre likadant kan vara biståndshandläggaren missar det den söker, vilket en av 

intervjupersonerna beskriver det på följande sätt: 

 

För att man ska kunna jobba med det måste man kunna se att det finns olikheter, för att 

kunna identifiera oro. (IP 5) 

 

4.3.1. Analys av Medvetenhet om kön i handläggningsprocessen 

Av resultatet framkommer det likt vad Fäldt och Kullberg (2012), Herz (2012) samt SKL (2016) 

uppmärksammat att könet hos den äldre till stor del kan påverka biståndshandläggares sätt att 

handlägga ett ärende. Biståndshandläggarna arbetar aktivt med att bortse från kön under 

handläggningsprocessen exempelvis genom att inte nämna den äldres namn eller genom att 

använda termen hen istället för han/hon. Det framkommer således att biståndshandläggarna 

upplever och är medvetna om hur generella eller egna fördomar om kön kan påverka beslut om 

insatser. Av resultatet framgår det hur fördomar om hur kvinnor vanligtvis uttrycker sig kan 

riskera att vissa typer av behov inte uppmärksammas samt att upptäckten av oro tenderar att 

värderas annorlunda jämfört med om den uppmärksammas hos en man. Trots detta framgår det 

att biståndshandläggare har generella uppfattningar om hur äldre kvinnor vanligtvis beter sig 

eller uttrycker sig. Det kan anses förenligt med det Herz (2012) redovisar i sin avhandling om 

hur könet kan påverka biståndshandläggarnas arbete trots en medveten vilja att bemöta och 

utreda den enskilde utifrån dennes individuella behov och egenskaper. Detta kan därför 

anknytas till det Herz menar är risken med att kön förpassas till något som inte ska spela någon 

roll; att normer och föreställningar om kön inte ifrågasätts. Istället framgår det av resultatet likt 
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Herz att beslut om insatser kan påverkas av befintliga föreställningar även i de fall kön i sig 

inte beaktas under handläggningen.  

 

Några av de generella egenskaper som biståndshandläggarna upplever som framträdande hos 

äldre kvinnor är deras sätt att förhålla sig till och tala om psykisk ohälsa. Johansson (2015) 

lyfter att just äldre personers eventuella förlust av kognitiva förmågor kan påverka den äldres 

livskvalité och välbefinnande. Av resultatet framgår det att biståndshandläggarnas uppfattning 

är att äldre kvinnor specifikt ogärna vill vara en belastning för andra och tenderar att 

osynliggöra sig själva och sitt mående. Bland annat så upplever biståndshandläggarna att äldre 

kvinnor därför hellre kopplar en eventuell oro eller känsla till ett fysiskt behov snarare än ett 

emotionellt eller mentalt behov. Det framkommer även att äldre kvinnor generellt sett uppfattas 

ha en annan syn på vad psykisk ohälsa är och kan upplevas sakna en vokabulär för det 

biståndshandläggaren vill prata om. Det kan enligt biståndshandläggarna således leda till att 

äldre kvinnor kan ha svårt att beskriva sina behov vilket enligt Dunér och Nordström (2005) 

kan begränsa möjligheten att skapa en klient och upplevelsen av att rätt beslut fattas. Av 

resultatet framkommer det att det kan vara kopplat till äldre kvinnors generation generellt men 

även deras generella roll som omsorgsgivare. Genom att se kvinnan utifrån sin sociala kontext 

kan biståndshandläggare således undvika det Lindkvist (2014) presenterar som att se 

exempelvis nedstämdhet som en naturlig del av ålderdomen. Biståndshandläggarna upplever 

det nämligen som att det kan innebära en identitetskris för äldre kvinnor när de inte längre har 

förmågan eller förväntas att exempelvis ta hand om andra på samma sätt som förut. Av resultatet 

framkommer det även att biståndshandläggarna upplever ensamhet som en bekant företeelse 

bland äldre kvinnor generellt. Deras uppfattning kan anses styrkas av resultatet från Djukanović 

et al. (2014) studie av vilken det framgår att andelen kvinnor i åldrarna 65–80 år i Sverige som 

ofta eller ibland upplever ensamhet är större jämfört med andelen män i samma ålderskategori. 

Detta menar biståndshandläggarna kan ha att göra med att kvinnor generellt sett lever längre än 

män vilket kan leda till att kvinnor som levt ihop med en man kan drabbas särskilt. 

 

Något som vidare framkommer av resultatet är begreppet orostanter vilket en del av 

biståndshandläggarna menar används för att beskriva en viss grupp av äldre kvinnor vars oro 

följer ett gemensamt mönster. Denna typ av kategorisering eller benämning av en grupp kan 

vara ett sätt för biståndshandläggarna att som Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver 

konstruera en klient. Utifrån deras framställning är en sådan konstruktion av en klient 

nödvändig för att på ett effektivt sätt arbeta för att ge rätt stöd till individen. Det som dock 

framgår av resultatet är att en sådan typ av kategorisering eller benämning i vissa fall kan 

innebära att oron inte tas på allvar i de fall oron i princip betraktas som ett personlighetsdrag. 

Som Lindkvist (2014) poängterar och som nämnt ovan kan symtom på psykisk ohälsa, såsom 

oro inte betraktas som en naturlig del av ålderdomen då det riskerar att bedömningarna inte 

utgår från individuella behov. Benämningen orostanter kan således tendera att ses som ett 

naturligt personlighetsdrag vilket kan begränsa biståndshandläggares möjligheter att beakta 

psykisk ohälsa bland äldre kvinnor. Av resultatet framkommer vidare uppfattningen om 

fördelen med att faktiskt se kön för att identifiera och således beakta psykisk ohälsa bland 

kvinnor på så vis att samhälleliga normer kan ha betydelse för hur kvinnor generellt sett 

uttrycker exempelvis oro. Resonemanget liknar således det Andersson (2014) samt SKL (2016) 
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för kring behovet att se betydelsen av kön just för att kunna genomföra individuella 

behovsbedömningar. Ett exempel som framgår av resultatet som är nästintill identiskt med det 

Andersson väljer att lyfta från sin studie är att liknande behov vad gäller exempelvis 

hemtjänstinsatser värderas olika beroende på vem av parterna i ett heterosexuellt förhållande 

som ansöker om insatsen. Detta menar Andersson tydliggör att vissa situationer bör betraktas 

utifrån kön, vilket även går i linje med Fäldt och Kullbergs (2012) resonemang kring hur 

bedömningar tenderar att påverkas av stereotypa uppfattningar om kön och egenskaper. SKL 

(2016) framhåller således vikten av att vara medveten om förhållandet mellan kön och 

könsroller i relation till åldrande under handläggningsprocessen då undvikandet av betydelsen 

av kön kan leda till att kvinnor och män bemöts olika, vilket således kan påverka 

handläggningen och beslut om insatser. Biståndshandläggarnas arbetssätt för att besluta om 

insatser mer jämställt kan därför å ena sidan ses som befogat på så vis att det främjar en rättvis 

fördelning av verksamhetens resurser, vilket även SKL och Andersson framhåller som en 

anledning till att biståndshandläggare strävar efter ett könsneutralt förhållningssätt till äldre. Å 

andra sidan kan det dock ses som en begränsning vad gäller att upptäcka och tillgodose 

könsspecifika behov hos äldre kvinnor, samt leda till det Herz (2012) menar att socialt arbete 

tidigare kritiserats för; att upprätthålla klassiska föreställningar om kön. 

 

5. Slutsats  
Sammanfattningsvis är biståndshandläggares stora handlingsutrymme en bidragande faktor till 

att möjliggöra så individbaserade beslut som möjligt. Det framgår av både 

biståndshandläggarna och tidigare forskning att det utgör en viktig del för att kunna tillförsäkra 

äldre deras medborgerliga rättigheter. Att minska biståndshandläggares handlingsutrymme 

genom standardiserade modeller, rutiner och riktlinjer avseende psykisk hälsa behöver således 

inte nödvändigtvis vara lösningen för att underlätta beaktandet av psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor.  Det som dock framkommer av studiens resultat samt tidigare forskning är att det finns 

ett behov av utökad kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa då det är ett så pass komplext 

fenomen i sig. Detta skulle då kunna underlätta biståndshandläggares möjligheter att aktualisera 

psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i handläggningsprocessen. Dessutom visar det sig att det 

kan vara av betydelse att medvetet reflektera kring könets betydelse vad gäller beslut om 

bistånd och bemötande under handläggningsprocessen för att vidare främja en jämställd 

handläggning och undvika att stereotypiska könsroller cementeras eller förblir ifrågasatta. Det 

finns därför en fördel med att biståndshandläggare förhåller sig medvetna och kritiska till sina 

egna normer och fördomar om äldre och äldres generella könsroller för att kunna se äldre 

kvinnor utifrån den egna kontexten och eventuella stereotypiska förhållande till kön. Detta kan 

vara avgörande för att kvinnor med psykisk ohälsa ska kunna tillgodoses rätt stöd och hjälp och 

således en skälig levnadsnivå. 

 

6. Slutdiskussion 
Studien visar att biståndshandläggares beaktande av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor är 

beroende av en rad olika faktorer. Biståndshandläggare besitter en stor makt att påverka 

människors liv vilket innefattar den komplexa uppgiften att å kommunens vägnar bedriva sitt 



 

 33 

arbete för att äldre ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande (Jönson & Harnett, 2015). Då 

äldreomsorgen ska arbeta utifrån värdegrunden bör biståndshandläggare således utgå från den 

enskildes individuella behov i bedömningen och beslut om bistånd vilket studien visar inte är 

helt enkelt avseende äldre kvinnor med psykisk ohälsa. Studiens resultat går således i linje med 

tidigare forskning vad gäller att psykisk ohälsa i sig är komplext och att det krävs ökad kunskap 

för att förbättra chanserna att upptäcka symtom och tecken på det bland äldre generellt (se 

Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Lindkvist, 2014; NAP, 2016; Socialstyrelsen, 2013; Svensson & 

Hansson, odat). I linje med den till studien utvalda teorin Gräsrotsbyråkrati visar även resultatet 

att konstruktionen av en klient och möjligheten till autonomi under handläggningsprocessen är 

en viktig förutsättning för biståndshandläggare för att kunna genomföra sitt arbete (se Dunér & 

Nordström, 2005; Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Vidare går det i linje med tidigare forskning 

på så vis att det visar på både för- och nackdelar med att frånse könets betydelse under 

handläggningsprocessen (se Andersson, 2004; Fäldt & Kullberg, 2012; Herz, 2012; SKL, 

2016). Hur biståndshandläggare arbetar för att aktualisera frågan om psykisk ohälsa bland äldre 

kvinnor under handläggningsprocessen, samt vad som kan påverka behovsbedömningen och 

beslut om insatser är således ömsesidigt beroende av varandra. 

 

Vad gäller biståndshandläggarnas möjligheter att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre kvinnor 

visar studien att vad som faller in under begreppet psykisk ohälsa, vilka symtom det har samt 

hur behov tillgodoses inte är helt självklart. En anledning till detta kan vara att 

handlingsutrymmet är stort bland biståndshandläggare samtidigt som vägledande material, 

kunskap och erfarenheter kring området saknas. Vidare kan äldre kvinnor själva sakna eller ha 

svårigheter att uttrycka och förstå psykisk ohälsa vilket kan begränsa biståndshandläggarnas 

möjligheter att uppmärksamma behov. Finns det då, i likhet med vad en del tidigare forskning 

visar (se Fjellfeldt och Markström, 2018; Lindelöf och Rönnbäck, 2004; NAP, 2016), en fördel 

med att utöka verksamhetens styrning för att möjliggöra beaktandet av psykisk ohälsa bland 

äldre kvinnor?  

 

Biståndshandläggares stora handlingsutrymme möjliggör individuella bedömningar medan 

lagar, regler, riktlinjer och rutiner tenderar att begränsa handlingsutrymmet (se Dunér & 

Nordström, 2006; IVO, 2016; Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Olaison, 2017). I detta perspektiv 

kan det således minska biståndshandläggares förutsättningar att beakta psykisk ohälsa bland 

äldre kvinnor. Samtidigt kan utökad kunskap och erfarenhet hos biståndshandläggare leda till 

att de under handläggningsprocessen kan uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre kvinnor 

och således möjliggöra att behoven styr snarare än verksamhetens insatser (se NASP, 2018; 

Svensson & Hansson, odat). Studien visar att verksamheten kan erbjuda sociala insatser som är 

betydelsefulla för äldre kvinnor med psykisk ohälsa vilket tyder på att om behoven upptäcks 

kan insatser matcha äldre kvinnors behov. Nackdelen med biståndshandläggarnas så pass stora 

handlingsutrymme är således att det kan leda till stora skillnader från ärende till ärende 

beroende på hur biståndshandläggaren väljer att genomföra utredningen, samt att det läggs ett 

stort ansvar på den enskilde biståndshandläggaren. Friheterna i handläggningsprocessen kan 

dock främja att bedömningen görs utifrån varje enskild individuella behov. Det finns alltså en 

fördel med att handlingsutrymmet är stort så länge biståndshandläggare besitter rätt kunskap, 
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erfarenheter samt förmågor att bemöta, upptäcka, utreda, bedöma samt besluta om bistånd som 

gynnar äldre kvinnor med psykisk ohälsa. 

 

Vidare lyfter studien olika uppfattningar om hur biståndshandläggarna på bästa sätt arbetar 

jämställt för att tillgodose äldre kvinnor ett värdigt liv och välbefinnande. Idag arbetar de genom 

att avköna äldre i handläggningsprocessen vilket har visat sig leda till en mer rättvis fördelning 

av insatser då män tidigare blivit beviljade mer hemtjänst. Biståndshandläggarna upplever att 

sättet de förhåller sig till kvinnor och män skiljer sig samt att konstruktionen av orostanter 

tenderar att normaliseras till ett personlighetsdrag varav oron riskeras att inte tas på allvar. 

Studien visar således att fördelen med ett könsneutralt arbetssätt är att biståndshandläggare 

tenderar att i större utsträckning utgå från individuella behov istället för kön i 

handläggningsprocessen. Frågan är dock om könsneutrala beslut alltid innebär jämställda 

beslut? I studien framkommer bland annat att egna normer och fördomar till stor del riskerar 

att påverka beslut om insatser generellt, och således även inom äldreomsorgen. Frågan är dock 

om det är möjligt att frångå sina egna fördomar och normer då de är djupt rotade. Utifrån socialt 

kön och dess föränderliga och reproduktiva karaktär (Gunnarsson & Szebehely, 2017) kan det 

finnas fördelar med en medveten värdering av betydelsen av kön vid beslut om bistånd då det 

innebär att betrakta äldre kvinnors sociala kön i den kontext de befinner sig i. Så länge 

biståndshandläggare är medvetna och kritiska avseende sina egna fördom och normer om äldre 

kvinnor kan det vara betydelsefullt då det kan skapa en förståelse för hur äldre kvinnor beter 

sig och vad svårigheterna med att exempelvis be om hjälp och uttrycka sin psykiska ohälsa 

beror på. På så vis kan således beaktandet av psykisk ohälsa underlättas genom att bedömningar 

då utgår från individuella behov utifrån det sociala könet. Vidare finns det möjligtvis en fördel 

med att se könsstereotypiska roller då kvinnor och män kan, utifrån könsrollerna ha olika 

uppfattningar om vad ett värdigt liv samt välbefinnande innebär. Ett könsneutralt 

förhållningssätt kan således riskera specifika könsrollers påverkan på individuella behov samt 

hur dessa ska tillgodoses blir svåra att urskilja då äldre personer, oavsett kön tenderar att ses 

som en homogen grupp med samma behov och syn på ett värdigt liv och välbefinnande. Med 

utgångspunkt att könsroller de facto kan påverka hur äldre kvinnor upplever psykisk ohälsa kan 

behovsbedömningar och således beaktandet av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor tendera att 

bli mer jämställda. 

 

6.1. Generaliserbarhet 
Då vår studie var småskalig förstod vi redan från början att våra möjligheter att generalisera 

vårt resultat skulle bli begränsade. Generaliserbarhet kan enligt Thomsson (2010) förklaras som 

möjligheten att applicera en studies resultat på en annan grupp än den som studien utförts på, 

eller med. Detta får kvalitativa studier enligt Thomsson ofta kritik för då dess resultat anses 

sakna generaliserbarhet, och i vissa fall bör undvikas att generaliseras. Å ena sidan hade det 

således varit önskvärt att vår studies resultat kunde appliceras på större sammanhang, men å 

andra sidan kan vårt resultat bidra med ytterligare tillämpningsområden för den förståelse vår 

studie bidragit med utifrån den gällande kontexten. Genom att vi fört tydliga resonemang kring 

vår studies genomförande, vilken kontext den genomförts i samt kopplat resultatet till teori och 

tidigare forskning kan studien bidra med ytterligare förståelse av liknande situationer eller 
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fenomen (se Thomsson, 2010). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att det vid 

intervjuundersökningar går att tillämpa så kallad analytisk generalisering oavsett analysform 

då studien innehåller genomarbetade beskrivningar av den aktuella kontexten (Kvale, 2007). 

Läsaren av vår studie kan således luta sig tillbaka på våra beskrivningar av intervjuprocessen 

och materialet för att på egen hand kunna generalisera resultatet till liknande sammanhang (se 

Kvale & Brinkmann, 2014; Merriam, 1994). 

6.2. Vidare forskning  
Det vore därför intressant att det i framtida forskning studeras hur äldre kvinnor själva upplever 

att biståndshandläggare beaktar psykisk ohälsa i handläggningsprocessen. Får de den hjälp de 

behöver och får de gehör för sina behov? Även forskning gällande hur psykisk ohälsa bland 

äldre män beaktas bland biståndshandläggare vore intressant för att kunna se om det finns 

skillnader i bemötandet, behovsbedömningar samt beslut om bistånd mellan kvinnor och män, 

speciellt i kombination med den nuvarande trenden att frånse betydelsen av kön. Tidigare 

forskning visar tydligt hur kön påverkar biståndshandläggares arbete (se Anderssons, 2004; 

Fäldt & Kullberg, 2012; Herz, 2012; SKL, 2016) men vi menar att det kan vara intressant med 

ett fokus på just äldreomsorgen då ett avståndstagande från att beakta kön kan innebära dubbel 

bestraffning för både äldre män och kvinnor. Detta med tanke på att det kan föreligga fördomar 

och stereotypiska uppfattningar hos både biståndshandläggaren och den äldre personen som 

kan behöva beaktas för att individbaserade och jämlika beslut ska kunna fattas. Detta menar vi 

kan ses som en medvetenhet om könets föränderlighet och samhällets utveckling. Med tanke 

på att forskning visar på att många äldre kvinnor har psykisk ohälsa vore det intressant att vidare 

forska kring hur samhället i stort, men framförallt äldreomsorgen som bär ansvaret att beakta 

dem, kan arbeta för att färre äldre kvinnor ska drabbas, genom exempelvis förebyggande 

insatser.   
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som heter Kajsa och Malin som just nu läser termin 6 på 

socionomprogrammet vid Umeå universitet. Vi har påbörjat vårt examensarbete och har valt 

att inrikta oss mot biståndshandläggning inom äldreomsorgen, och då närmare bestämt med 

syftet att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen beaktar psykisk ohälsa hos 

äldre kvinnor i handläggningsprocessen.  

 

För att genomföra vår studie skulle vi önska att intervjua dig som biståndshandläggare som vi 

menar har en värdefull kunskap på området vi vill studera. Ditt deltagande är frivilligt, och 

om du väljer att delta har du möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Du deltar anonymt 

och vi kommer att behandla dina uppgifter så att din identitet förblir oidentifierbar. Tid och 

plats för intervjun kommer vi överens om tillsammans och det är viktigt för oss att du känner 

dig bekväm med det upplägg som bestäms. Vi beräknar att intervjun tar mellan 30–60 

minuter, men vi är flexibla vad gäller denna tidsram. Intervjun kommer att spelas in (endast 

ljud) och ljudfilen kommer att förvaras säkert. De som kommer att ta del av ljudfilen är vi 

som utför studien, samt eventuellt vår handledare och examinator. Efter examensarbetets 

slutförande kommer ljudfilen att raderas. Även transkribering och kodat material kommer att 

tas bort permanent. Den slutgiltiga uppsatsen kommer efter godkännande att publiceras i 

Umeå Universitets elektroniska publiceringsdatabas DIVA.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår studie och vill hjälpa oss samla ny kunskap 

från biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Vi tror att din kunskap är värdefull för att 

belysa hur psykisk ohälsa bland äldre kvinnor beaktas i handläggningsprocessen. Vår 

förhoppning är att denna studie ska generera ökad kunskap på området för både aktiva 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socionomstudenter som ser äldreomsorgen som 

alternativt framtida yrkesfält. Detta tror vi i längden kan bidra till att äldre kvinnor får 

ytterligare möjligheter till rätt stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. 

 

Om du har frågor eller önskar mer information om vår studie är du mer än välkommen att 

höra av dig till oss! 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Kajsa Nordström    Malin Fejle 

070-xxx xx xx  073-xxx xx xx 

kano0038@student.umu.se  mafe0036@student.umu.se 

 

Handledare:  

Devin Rexvid, Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete                     

090-xxx xx xx, devin.rexvid@umu.se        

mailto:mafe0036@student.umu.se
mailto:devin.rexvid@umu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
 

Bakgrund  

• Ålder 

• Kön 

• Utbildning 

• Arbetslivserfarenhet 

• Bakgrund som biståndshandläggare/position i organisationen  

 

Insatser vid psykisk ohälsa hos äldre 

• Vilka insatser kan bli aktuella för äldre med psykisk ohälsa?  

• Hur kan beslut om insatser påverkas av att den hjälpbehövande är en kvinna med 

psykisk ohälsa?  

 

Psykisk ohälsa i handläggningsprocessen 

• Kan du beskriva hur du gör för att genomföra individuella behovsbedömningar? 

• Hur gör du för att få information om den äldres psykiska hälsa? Använder du någon 

eller några speciella arbetssätt eller metoder? 

• Hur skulle du beskriva äldre kvinnors sätt att prata om psykisk ohälsa? Finns det 

mönster i hur kvinnor pratar om sin psykiska hälsa? På vilka sätt? 

• Vilka möjligheter och/eller begränsningar kan föreligga för att synliggöra psykisk 

ohälsa bland äldre kvinnor under handläggningsprocessen? 

• Vilka könsspecifika behov har du uppmärksammat hos äldre kvinnor med psykisk 

ohälsa? 

• Vilket utrymme tror du psykisk ohälsa bland äldre kvinnor får i behovsbedömningar?  

• Kan du beskriva situationer där du har beaktat psykisk ohälsa bland äldre kvinnor i 

handläggningsprocessen?  

• Kan du beskriva någon situation där beaktandet av psykisk ohälsa hos äldre kvinnor 

inte har fått utrymme? 

 

Avslutning 

• Några avslutande reflektioner? 

• Är det något du skulle vilja tillägga som du tycker att vi har missat? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


