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Abstract 

 
 

Our purpose of this study was to investigate older people's ability to ask for help and 

understand the experience of asking for help, from a care managers perspective. Through a 

better understanding we can help the care managers in a better way to motivate and assist the 

elderly. We used qualitative method and interviewed seven care managers in a medium sized 

municipality and in a small municipality in southern Sweden. In the analysis we proceeded 

from system theory and existential psychology. The results showed that the elderly's ability to 

ask for help is generally good and that the elderly want to take care of themselves as long as 

possible. The elderly who do not want to accept help have been independent throughout their 

life and therefore find it shameful to receive assistance. Having to ask for help from others 

can arouse different emotions in the individual, an experience of losing their independence 

arises and the individual may feel that they've entered a life crisis. In cases where the elderly 

are conflicted in receiving assistance, families can be very helpful and motivating. The results 

show the emergence of opposition and difficulties when the assistance officer is encountered 

with someone battling the disease dementia. Building trust and creating relationships among 

the elderly allows them to get used to home care or the social system as a healthcare 

intervention, it could facilitate the elderly to accept help. 

 

Keywords: elderly, help, motivating, home care 
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Förord  

Vi har med denna uppsats haft som målsättning att lyfta fram företeelsen som det finns 

begränsat med material om, upplevelsen av att gå från att vara självständig till att bli en 

vårdtagare. För att nå vårt slutgiltiga mål har vi under vårterminen arbetat både gemensamt 

och enskilt. Inledningsvis användes en del tid till att överlägga tillvägagångssättet i vår studie.  

Genom att ta tillvara på vår kunskap inom det valda ämnet, erfarenheter av omsorgsarbete 

med äldre och styrkor i det sociala samspelet som en intervju kräver, har vi kompletterat 

varandra väl under arbetets gång. Litteratursökning gjordes av båda parter, sökning av tidigare 

forskning tillföll en av oss medan inläsningen av litteratur delades upp. Rollfördelningen inför 

intervjuerna innebar en gemensam förberedelse av intervjufrågorna, gemensam närvaro under 

intervjuerna och en av oss var huvudansvarig för utförandet och den andra var observatör. 

Studiens struktur och arbetets språk har vi genomfört och granskat tillsammans. 

Vi vill tacka alla biståndshandläggare som har ställt upp på intervjuer. Ni har tillfört värdefull 

information till denna studie.  

Tack till Helena Bruzæus för teknisk support med illustrationerna. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Johan Cronehed som varit tillgänglig och 

till hjälp genom denna process. 

Helsingborg 2012-05-13 

Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera det valda ämnet, presentera vårt syfte, våra 

frågeställningar samt tydliggöra olika begrepp som används under arbetets gång. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Ämnesintroduktion och problemformulering  

Att leva sitt liv som en självbestämmande individ kan man säga är att leva i frihet. Vad sker 

inom människan när den inser att dagen är kommen då den inte längre kan klara av sin 

dagliga livsföring? Att behöva vård eller stöd innebär att människan behöver be om hjälp 

vilket kan upplevas som skamligt och kränkande. Att behöva be om hjälp, att inte längre vara 

den som styr ditt eget liv utan vara en ”…undersåte i hjälpapparatens rike” kan vara en 

traumatisk omställning (Skau, 2003, sid.45).   

Biståndshandläggare möter dagligen äldre som vänder sig till kommunen för att erhålla hjälp. 

Första interaktionen som sker mellan biståndshandläggare och äldre blir avgörande för den 

äldres upplevelse av att bli vårdtagare (Dunér och Nordström, 2005). Vi kommer i studien att 

förklara processen, förklara begreppsapparaten och undersöka händelseförloppets olika 

utseenden för att kunna svara på den äldres förmåga att be om hjälp samt förstå de äldres 

upplevelse av att be om hjälp, utifrån biståndshandläggares perspektiv. Förmågan som ska 

undersökas är den äldres emotionella förmåga att be om hjälp. Med emotionell förmåga 

menar vi att den äldre känslomässigt accepterar att ett hjälpbehov finns för att sedan självmant 

kunna be om hjälp. 

 

Nedanstående bild illustrerar de företeelser som sker under ett möte mellan en äldre person 

och en biståndshandläggare och som vi väljer att belysa. Bilden visar interaktionen mellan 

biståndshandläggaren och den äldre när information förmedlas till den äldre, vilket illustreras 

av pilen som vi benämner som påverkan. I mötet och i interaktionen påverkas både 

biståndshandläggaren och den äldre vilket skapar en effekt, det vill säga, val av hjälp eller ej. 

Effekten kan bero på om upplevelsen den äldre har under mötet, är positiv eller negativ, som i 

sin tur leder till att den äldre att fattar ett beslut. Vi har en föreställning att om upplevelsen är 

god blir sannolikheten större att den äldre ber om hjälp, än om upplevelsen är dålig. Vi vill i 

denna studie titta på upplevelsen den äldre har under processen från effekt till att fatta ett 

beslut, samt upplevelsen från fattat beslut till att be biståndshandläggaren om hjälp. 
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Illustration: Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson 

  

Vi har valt detta ämne då en av oss gjorde sin praktiktermin som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen och upplevde under denna tid att de äldre hade svårt att acceptera att den 

självständighet som de tidigare haft, ofrivilligt började gå förlorad på grund av ålderdom. 

Detta resulterade i att många äldre avstod hjälp trots ett uppenbart hjälpbehov. Dilemmat att 

motvilligt acceptera hjälp och stödinsatser skapade ett intresse för denna frågeställning och 

idén till en c-uppsats föddes. Fördelen med våra olika utgångslägen är att vi kompletterar 

varandra genom att en av oss kan begreppsapparaten som en biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen dagligen använder sig av och vet hur den praktiska arbetsprocessen inom 

biståndshandläggningen ser ut. Den andre av oss har begränsad erfarenhet kring ämnet som 

gör att hon har förmåga att stanna upp, ifrågasätta, kritisera samt efterlysa att förtydliga och 

rikta tillbaka arbetet på den objektiva vägen (Aspers, 2007).  

  

Jönson (2002) ställer sig frågan om de äldre kan betraktas som en egen social grupp. Vi har i 

denna studie valt att sammanställa äldre människor till att ingå i en egen social grupp som vi i 

studien benämner som äldre. När vi i vår studie benämner de äldre avser vi de människor 

utan kognitiva svårigheter och på grund av ålderdom är i behov av stödinsatser.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka de äldres förmåga att be om hjälp samt förstå deras 

upplevelse av att be om hjälp utifrån biståndshandläggares perspektiv. Genom en ökad 

förståelse för detta kan det bidra till att biståndshandläggare på ett bättre sätt kan motivera och 

hjälpa de äldre till att ta emot insatser.   

 

1.3 Frågeställningar 

Samtliga frågeställningar bygger på att vi utgår från biståndshandläggares perspektiv. Vi har 

valt följande frågeställningar:  

  

- ”Vilken förmåga har de äldre att be om hjälp?”  

- ”Hur upplever de äldre att det är att be om hjälp?” 

 

1.4 Begreppsdefinition  

Nedan följer en kort förklaring på begrepp som är återkommande i studien. 

  

Avslag: ett nekande beslut inom den statliga förvaltningen. 

  

Bifall: term för beslut om godkännande av förslag. 

  

Biståndshandläggare: tjänsteman som beslutar om den äldre har rätt till stödinsatser.  

  

Hemtjänst: serviceinsatser i hemmet, exempelvis städning, tvätt och inköp. 

  

Korttidsboende: boende för de äldre som behöver hjälp och stöd för att återhämta sig efter en 

sjukdom. 

  

Omvårdnadsinsatser: hjälp med hygien, social aktivitet och tillsyn.  

  

SoL: Socialtjänstlagen, den lag som biståndshandläggarens arbetar utifrån. 
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Trygghetslarm: ett hjälpmedel för att tillkalla hjälp vid akuta situationer.  

  

Hemtjänst: företag som erbjuder social hemhjälp. 

  

Utredning: ett uppdrag som undersöks och analyseras, för att sedan sammanställas. 

  

Vårdtagare: den enskilde som mottager vård. 

  

Vård- och omsorgsboende: bostad för de äldre som inte längre kan vara bosatta i sin egen 

bostad på grund av omfattande vård och omsorgsbehov. 

  

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras aktuell lagstiftning, handläggningsprocessen av ärenden och 

tidigare forskning. Syftet med denna ingående presentation är att läsaren ska få en ökad 

kännedom om ämnet samt kunna ha en möjlighet att förstå vår analys av studiens empiri.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) som är en 

ramlag. Det innebär att inom denna ramlagsstiftning lämnas inga klara riktningar på arbetssätt 

utan stor frihet lämnas åt kommunerna att anpassa insatserna efter medborgarnas önskemål 

och behov. I sin tur ger detta utrymme för varje kommun i Sverige att organisera och utveckla 

riktlinjer samt tillvägagångssätt som ska följas av anställda i kommunen. Kommunen har det 

yttersta ansvaret vilket innebär att de medborgare som vistas i kommunen får den hjälp och 

det stöd som de behöver (Thunved, 2012).   

  

De hjälp- och stödinsatser som kan ges enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Alla insatser 

som ges med stöd av socialtjänstlagen bygger på frivillighet och självbestämmande av 
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individen som ansöker (Thunved, 2012). De övergripande målen presenteras i den så kallade 

portalpargrafen, SoL 1 kap. 1 § som lyder: 

  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet.  

(www.riksdagen.se, hämtat 2012-04-11) 

  

Utifrån SoL 4 kap. 1 § görs bedömning om den enskilde har rätt till bistånd eller ej:  

  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet 

av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes 

ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 

8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv (www.riksdagen.se, hämtat 2012-04-11). 

  

Om behoven kan tillgodoses på annat sätt så som av en själv via ekonomiska tillgångar, om 

den enskilde kan stå till arbetsmarknadens förfogande, av någon myndighet exempelvis 

försäkringskassan eller av närstående, har den enskilde inte laglig rätt till bistånd. Livsföring i 

övrigt innebär alla de behov som den enskilde kan behöva få tillgodosedda för att få en skälig 

levnadsnivå, exempelvis kläder, glasögon, möbler, läkarvård med mera. Men när det gäller 

insatser för bland annat äldre människor blir biståndsbedömningen annorlunda. Äldre 

människors ekonomi får inte vara avgörande i bedömningen om biståndsinsatser som han 

eller hon är i behov av, så som hjälp, stöd och bistånd som inte är ekonomiskt stöd (Thunved, 

2012). 

  

 

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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Behov enligt lagens mening ska tillgodoses utefter;  

- den enskildes önskemål  

- efter att kommunen gjort en behovsprövning och att insatserna befinner sig inom 

ramarna för SoL´s ansvarsområde 

- om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 

- den enskildes rätt till en skälig levnadsnivå  

(Thunved, 2012) 

  

2.2 ÄDEL-reformen  

Ädelreformen implementerades i Sverige år 1992 vilket innebar att ansvaret för service, vård 

och omsorg för äldre lades på kommunerna. Insatserna var tidigare uppdelade mellan 

kommunerna och landstinget. Syftet med ÄDEL-reformen var att tydliggöra 

ansvarsfördelningen gällande handikapp- och äldreomsorgen. Den äldre som mottager 

insatser har med åren fått större möjlighet att utifrån sina behov erhålla insatser som är 

anpassade utifrån hennes behov. I det dagliga vård- och servicearbetet ska äldres 

självbestämmanderätt respekteras och vara vägledande i planeringen av insatser så att hon kan 

behålla sin integritet. Om den äldre gör valet att vara bosatt i det egna hemmet trots att 

vårdbehovet är stort, ska hon ha möjlighet till detta genom omfattande vårdinsatser i hemmet. 

Om den äldre väljer att flytta till ett annat boende ska kommunen erbjuda ett varierande utbud 

av boendeformer (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012; Thorslund, 2009). I SoL 5 kap. 5 

§ står det följande:  

  

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska 

ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 

service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre 

personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 

hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (www.riksdagen.se, 

hämtat 2012-04-11). 

  

http://www.riksdagen.se/
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2.3 Handläggningsprocessen av ärenden 

Biståndshandläggaren mottager en ansökan eller en anmälan. Det benämns som en ansökan 

när den enskilde själv ber om hjälp och det benämns som en anmälan när en vän, anhörig eller 

annan person kontaktar myndigheten när anmälaren anser att den enskilde behöver insatser. 

Detta sker vanligtvis via ett telefonsamtal. Biståndshandläggaren träffar alltid personen i fråga 

som har ansökt om insatser eller av andra har anmälts som i behov av insatser. Mötet som 

vanligtvis sker i hemmet kallas för hembesök. Under hembesöket tar biståndshandläggaren 

emot den formella ansökan och försäkrar sig om att det är den enskilde som frivilligt och 

egenhändigt uttrycker sin vilja att ta emot bistånd och därmed ansöker om insatser. Om den 

äldre inte önskar insatser, avslutas mötet och ingen utredning öppnas. Behovsbedömningen 

sker genom det personliga mötet som sker i hemmet och biståndshandläggaren inleder en 

utredning där ärendet och den enskildes behov beskrivs (Dunér & Nordström, 2005; 

Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). Biståndshandläggaren handlar utifrån SoL 11 kap. 

1 §.  

  

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 

kan föranleda någon åtgärd av nämnden. (www.riksdagen.se, hämtat 2012-

04-11) 

  

I en utredning skall följande klarläggas; 

- den enskildes önskemål 

- vilka behov som finns 

- vilken rätt till bistånd som föreligger 

- vilka insatser är möjliga och lämpliga för att tillgodose den enskildes behov  

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012) 

  

Utredningen tilldelas den enskilde där hon har möjlighet att läsa vad som skrivits och 

möjlighet att ändra eller lägga till något som hon anser saknas eller är felaktigt. I utredningen 

fattar man ett beslut, antingen bifall eller avslag. Om beslutet är ett bifall, det vill säga att den 

enskilde blir beviljad de insatser som hon har ansökt om, kontaktas ansvarig utförare av 

biståndshandläggaren för att planera in aktuella tjänster. Beslutens fastställande varar under 

olika lång tid. I de kommuner hemtjänsten ligger på entreprenad, det vill säga att hemtjänsten 

http://www.riksdagen.se/
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är privatägd, får den enskilde själv välja utförare av hemtjänsten. När insatsperioden närmar 

sig slutet, görs en uppföljning där biståndshandläggaren gör en bedömning om insatsen skall 

fortsätta eller avslutas. Detta kan antingen ske via ett telefonsamtal och/eller via ett hembesök. 

Arbetsrutinerna varierar i olika kommuner och det är kommunens riktlinjer som styr 

handlingssättet för uppföljningar. I de fall det blir ett avslag får den enskilde information om 

att möjlighet finns att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. En biståndshandläggare kan 

genom en individuell behovsprövning, ta följande beslut: placering på vårdboende, 

hemservice, omsorg och hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsvård och avlastning. 

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2012). 

  

2.4 Tidigare forskning  

När vi söker en bild av dagens kunskapsläge och forskning på ämnet har vi funnit mycket 

litteratur om hemtjänsten och dess funktion, olika professioners roller, olika former av 

mediciner och olika behandlingsformer vid specifika tillstånd. Det finns dock begränsat med 

information eller forskning som handlar om den äldres subjektiva syn på att ta emot hjälp och 

upplevelsen av att ta emot hjälp, vilket bekräftas av Janlöv, Hallberg och Petersson (2005).  

Forskare har undersökt liknande ämne, som vi berör, men har då inte formulerat frågan kring 

att be om hjälp, utan frågor har formulerats hur individer i behov av hjälp, upplever sig som 

beroende eller oberoende. 

  

Den forskningsartikel som ligger vårt ämne närmast är Janlöv et al. (2005) med sin 

undersökning av hur de äldre upplever, på grund av ålderdom att kliva in i en hjälpbehövande 

fas i livet. För att Janlöv et al. (2005) ska få svar på de äldres upplevelse nämns vikten av att 

ta hänsyn till det kulturella samt de tidsenliga aspekterna. De kulturella aspekterna berör det 

kulturella synsättet som finns i vårt västerländska samhälle. Janlöv et al. (2005) menar att 

äldre i vissa kulturer lättare kan mottaga hjälp än de äldre som lever och bor i ett samhälle 

som är uppbyggt utifrån individens självständighet.  De exemplifierar de äldre som finns i 

Sverige idag och som växte upp under en tid då hjälpinsatser och social service sågs som 

någonting negativt och var kopplat till fattigdom. Författarna nämner även det faktum att som 

äldre person, i behov av insatser, har gått från att vara en självständig individ med egen 

beslutsförmåga till att bli tvungen att acceptera att man inte längre klarar sig själv eller har 

förmågan att självständigt upprätthålla sin livssituation. Att mista självständigheten kan vara 
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en svår omställning. Istället för att vara tillfälligt sjuk och gå mot ”friskare tider” måste den 

äldre acceptera att det är ett hjälpbehov som är bestående.   

  

Hammarström & Torres (2007) har undersökt hur äldre upplever att ta emot hjälp ur ett 

beroendeperspektiv. De har undersökt om de äldre, som har hemtjänstinsatser känner sig 

beroende av den hjälp de får eller om de fortfarande ser sig som oberoende aktörer som 

självständigt styr sina liv. Hammarström & Torres (2007) kommer fram till att majoriteten 

inte tycker om att be om hjälp, men att det som styr känslan av beroende är hur man förhåller 

sig till den egna kroppen och sin hälsa. Författarna menar att de äldre som ser sin 

funktionsnedsättning som en belastning upplever sig som mer beroende av hemtjänsten än de 

äldre som ser det som en naturlig gång av ålderdom.  

 

I en tidigare artikel har Torres & Hammarström (2006) berört liknande ämne. De har 

undersökt de äldres subjektiva syn på sig själv och sitt åldrande och hur det blir avgörande i 

de äldres förhållningssätt till att behöva be om hjälp. Författarna konstaterar att majoriteten av 

intervjupersonerna helst vill klara sig själva, men att en del äldre accepterar ödet de går till 

mötes, andra inte.  

  

Politiska beslut eftersträvar att äldre ska ha möjlighet att vara bosatta i sitt egna hem så länge 

som möjligt och med hjälp av hemtjänsten ska det finnas möjlighet till kvarboende i lång 

utsträckning. Evertsson & Johansson (2008) beskriver den äldres egna hem som en arena som 

erbjuder ett liv fortsatt med egen identitet och med självständighet. Författarna har undersökt 

hur det egna hemmet materiellt hjälper den äldre att bibehålla den egna identiteten och att den 

äldre ser sitt hem som en borg som upprätthåller den äldres identitet och den äldres känsla av 

att vara oberoende av andra. Artikeln konstaterar att hemmet blir en viktigare plats då orken 

och de fysiska förutsättningarna inte finns för att vistas utomhus i samma utsträckning som 

tidigare. De äldre berättar om materiella föremål i hemmet och lägger stort personligt värde 

vid saker som utmärker deras historia. Evertsson & Johansson (2008) återberättar de äldres 

tankar om hur hemtjänsten bör respektera de äldres hem genom att undvika att enbart se 

hemmet som sin arbetsplats.  

  

Efraimssons (2005) doktorsavhandling beskriver det institutionella samtalet som sker mellan 

biståndshandläggare, vårdare, närstående och äldre kvinnor. Efraimsson belyser viktiga 

aspekter som sker i ett möte. Författaren har undersökt hur kvinnor upplever makten i 
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vårdplaneringsmötet och resultat visade att kvinnorna upplever maktlöshet i mötet, trots ett 

stort stöd från familjen. Kvinnornas delaktighet i samtalet är begränsat och kvinnornas 

möjligheter för förhandling i lagbesluten som tas är få. Vidare beskrivs hur de olika rollerna 

som uppstår i ett möte, hanterar sina problem på olika sätt, utifrån olika förutsättningar och 

hur dessa roller kommer i konflikt med varandra genom dessa förhållningssätt. 

Biståndshandläggare arbetar utifrån lagar och kommunens riktlinjer och blir med detta en 

institutionell representant vilket skapar obalans mellan vårdtagaren och biståndshandläggaren. 

Slutligen beskrivs och tolkas kvinnors upplevelse av att delta i mötet. Avhandlingen visar att 

inför mötet upplevde kvinnorna sig oförberedda, de upplevde att den egna kroppen hade 

sviktat och att framtiden kändes osäker vilket medförde en situation av existentiell sårbarhet.  

  

  

Tre olika upplevelser av att delta i mötet framkom, och de är följande;  

- känsla av att vara med i ett gemensamt projekt 

- känsla av utanförskap på grund av svårigheter att delta i samtalet 

- känsla av att vara i mittpunkten för samtalet, vilket upplevdes på två olika sätt. Genom 

att få uppmärksamhet upplevdes: 

 tacksamhet genom den bekräftelse som de fick 

 hjälplöshet och undergivenhet vilket förstärkte känslan av att befinna 

sig i en beroendesituation 

  

3. Metod 

I detta kapitel redovisar vi val av metod, urval, vårt tillvägagångssätt samt de fördelar och 

nackdelar kring metoden som vi har kommit fram till. Avslutningsvis presenteras hur 

materialet har bearbetats. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval  

Det förekommer olika metodologiska angreppssätt för att nå vetenskapliga slutsatser (Ryen, 

2004). Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuteknik i vår kvalitativa 

undersökning. Den kvalitativa metodens tillvägagångssätt skiljer sig i vissa aspekter från 
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andra forskningsmetoder. Genom att utföra intervjuer kommer forskaren nära de människor 

som arbetet handlar om vilket ökar insikten om det som ska undersökas. Valet att utföra 

kvalitativa intervjuer ansåg vi vara den metod som är bäst lämpad för att undersöka 

biståndshandläggares perspektiv eftersom vi genom denna metod har undersökt hur andra 

människor upplever, beskriver och tolkar dessa upplevelser (Patel & Davidson, 2011). Den 

vetenskapliga metoden vi har valt att använda kan ha påverkat resultatet som vi har kommit 

fram till. Svensson & Ahrne (2011) talar om intervjuareffekter som är sättet som genom 

intervjuarens formulering av frågor och responser påverkar det slutliga resultatet av intervjun. 

Det ses som negativt och ska i högsta grad minimeras för att undvika att påverka svaren. Vi 

har strävat efter att hålla en distans från intervjupersonernas resonemang och utsagor för att 

minimera vår egen påverkan i forskningsprocessen.  

Vi har under studiens gång arbetat växelvis med vår teori och den insamlade empiri, detta 

benämns som abduktion. Teorin har använts som en förklaring och empirin varav abduktionen 

utgår från, har granskats, tolkats och analyserats i en fortlöpande process (Alvesson & 

Sköldeberg, 2008). För att nå en djupare förståelse av de äldres förmåga att be om hjälp samt 

förstå upplevelsen av att be om hjälp, utifrån biståndshandläggares perspektiv, utgår vår 

studie från ett hermeneutiskt perspektiv. Att ha ett hermeneutiskt perspektiv innebär att vi har 

tolkat biståndshandläggarens subjektiva syn och sammanfattat utsagor utifrån vår egna 

subjektiva förförståelse, våra egna tankar och utifrån den kunskap som vi innehar, vilket är 

oundvikligt (Patel & Davidson, 2011).  

 

3.2 Urval  

Vi har valt att intervjua biståndshandläggare för att undersöka deras syn, baserad på deras 

egna erfarenheter och kunskaper, för att undersöka de äldres förmåga att be om hjälp samt 

förstå deras upplevelse av att be om hjälp. Biståndshandläggare möter dagligen flera äldre och 

får därför en föreställning om hur de äldres verklighet ser ut, vilket är en företeelse vi vill 

synliggöra med denna studie. Detta är en företeelse som är svår för oss att synliggöra genom 

att intervjua de äldre själva, då arbetets omfång är begränsat. Vi har gjort ett val att inte 

intervjua äldre då vårt intresse har varit att åskådliggöra och analysera biståndshandläggares 

synsätt avseende de äldres förmåga och upplevelse av att be om hjälp. Vi har gjort sju 

intervjuer i två kommuner, en medelstor kommun och en mindre kommun i södra Sverige. 
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Avsikten med att välja två kommuner och valet att intervjua biståndshandläggare har varit att 

genom detta val bredda undersökningsområdet (Svensson & Ahrne, 2011). Vi kontaktade en 

av kommunerna genom att maila en biståndshandläggare som i sin tur vidarebefordrade 

mailet till sina kollegor. Dessa kontaktade sedan oss via mail där enskilda möten bokades in. I 

den andra kommunen ringde vi stadens växel som kopplade oss vidare till en enhetschef inom 

äldreomsorgen. Enhetschefen gav oss ett antal namn på biståndshandläggare som vi kunde 

kontakta. Namnen på listan behandlades i turordning uppifrån och ner. De 

biståndshandläggare som svarade i telefon bokades ett intervjumöte med. De två 

biståndshandläggare som inte svarade i telefon lämnade vi ett meddelande till på 

telefonsvararen. En av dessa ringde tillbaka samma dag och ett intervjumöte bokades in. Sju 

intervjuer genomfördes, varav fem kvinnor och två män oberoende av ansvarsområde. Alla 

intervjuer genomfördes som planerat vilket innebär att vi inte haft något bortfall av 

intervjupersoner.  

  

3.3 Intervju 

Intervjupersonerna har varit yrkesverksamma som biståndshandläggare, från ett och ett halvt 

år till 41 år, alla med adekvat utbildning. Varje intervju inleddes med att intervjupersonen 

kortfattat fick information om studiens syfte samt möjlighet att berätta om sin egen 

arbetslivserfarenhet kring socialt arbete. Vi informerade även om att medverkandet i vår 

studie skulle innebära anonymitet. För att lättare kunna urskilja intervjupersonerna åt, ombads 

alla att välja ett fiktivt namn. Under analysen kommer intervjupersonerna presenteras med 

sina fiktiva namn; Anna, Björn, Carina, David, Erika, Frida och Gunilla. Intervjupersonen 

tillfrågades om en diktafon fick användas för att dokumentera intervjun, vilket samtliga 

ställde sig positiva till. Därefter informerades intervjupersonerna att materialet skulle 

transkriberas. Efteråt mailades den transkriberade texten till respektive intervjuperson så att 

personen i fråga skulle få möjlighet att läsa igenom, granska, korrigera, lägga till och utveckla 

sina uttalanden. Genom att använda en diktafon har vi haft möjlighet att citera med 

noggrannhet, kunnat återgå till svaren för att minimera risken att information går förlorad. 

Detta arbetssätt har använts för att underlätta för oss att göra en djupare analys av svaren.  

Vi deltog båda två när intervjuerna utfördes. En av oss var huvudansvarig för utförandet av 

intervjun och den andre agerade som observatör. Efter intervjun fick observatören och 
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intervjupersonen möjlighet att komplettera frågor och svar som de ansåg behövde utvecklas. 

Intervjuerna utfördes på biståndshandläggarnas arbetsplats och vår uppfattning är att 

intervjuerna utfördes med en avspänd känsla och att intervjupersonerna fick framföra sin 

tolkning av de äldres upplevelse.  

Handlingsutrymmet inom den semistrukturerade intervjun innebär att vi har haft frågor som 

stöd för att beröra alla ämnen utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) med möjlighet för oss att 

ställa oförberedda följdfrågor kring det som vi fann intressant och av betydelse (May, 2001). 

Vi undvek en allt för fast förhandsstruktur då de fanns en risk till att intervjuerna hade blivit 

stela och mer styrande. Efter första intervjun valde vi dock att utarbeta en tydligare struktur 

för att få svar på vårt syfte vilket ledde till att strukturen i intervjuguiden stramades åt för att 

samla in relevant information. Därefter användes samma intervjuguide till resterande 

intervjuer. Detta resulterade till att resterande sex intervjuer blev mer komprimerade än första 

intervjun då en del överflödig information eliminerades vilket effektiviserade arbetet med vår 

studie. Detta semistrukturerade arbetssätt har skapat en interaktion vilket har gett utrymme för 

spontanitet, reflektion och möjligheten för de som blir intervjuade att utveckla och fördjupa 

sina svar (Ryen, 2004). 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) talar om att en mättnadspunkt kan nås, vilket innebär att 

man nått ett tillfredställande antal intervjuer när man upplever att nya intervjuer inte bidrar till 

ny information. Vi upplevde att efter tredje intervjun framstod liknande svar på vissa av våra 

frågor och att de sist utförda intervjuerna bekräftade de tidigare svar vi fått. 

 

3.3.1 Intervjuanalys 

När analysen av materialet skulle genomföras valde vi att läsa igenom transkriberingen 

samtidigt som vi lyssnade på ljudfilerna av varje intervju för att sedan koda texten manuellt. 

Under bearbetning av intervjuerna har en intresseinriktning funnits för att få svar på syftet och 

vi har ställt frågor utifrån vår intervjuguide till texterna som skulle analyseras. Vi har använt 

oss av färgpennor där vi markerat text utifrån de teman som återkommande dök upp under 

intervjuerna (Jönson, 2010). Våra valda teman var; anhörigas påverkan, livets ändrade skede, 

motstånd från den äldre, motivationsarbete, etik och skillnader och likheter. Genom att koda 

materialet har tydliga svar på våra frågeställningar framkommit. Under arbetets gång har vi 

eftersträvat följande förhållningsregler; vi har varit tydliga, öppna, ärliga om vårt 
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tillvägagångssätt i vår studie och framförallt har vi strävat efter att ge läsaren en sann 

återberättad samlad analys (Jönson, 2010). Vi har i analysdelen redigerat två citat genom att ta 

bort upprepningar av samma ord som inte fyller någon funktion eller som vid borttagandet 

ändrar meningen av citatet.   

 

3.4 Metodvalets fördelar och nackdelar 

När vi konstruerade intervjufrågorna insåg vi att biståndshandläggarens subjektiva synsätt 

skulle spegla dennes syn på omvärlden och på de äldre. Fördelen med att utföra intervjuer är 

att genom varje persons synsätt kan kommentarer och yttranden bli uppenbara vilket vi anser 

har skapat intressant empiriskt material till studien.  

Intervjutekniken har sina begränsningar av den anledningen att vi som intervjuar oundvikligen 

är de som styr riktningen i samtalet då vi söker specifik information. Vi har därför varit 

noggranna med att låta den som intervjuas ta plats och vara den som ger riktning i svaren 

(Andersson & Swärd, 2008). Genom att välja bort gruppintervjuer har vi intervjuat 

biståndshandläggare enskilt och fått individuella svar utan påverkan av medverkande kolleger. 

Ryen (2004) berör båda arbetssätten och menar att genom social interaktion i grupp framstår 

en dynamik som inte uppstår i enskilda intervjuer och att svar som framkommer i en 

gruppintervju kan skilja sig från de svar som framkommer genom enskilda möten. Vi var 

medvetna om att ovanstående arbetssätt kan ge olika utslag då vi gjorde vårt val att utföra 

enskilda intervjuer till denna studie. 

I en semistrukturerad intervjuteknik är det lätt att diskussioner som är intressanta uppstår, men 

inte är användbart material till vår studie. Vi upplevde vid transkribering av den första 

intervjun att frågorna borde bearbetas ytterligare för att vi skulle få svar på arbetets syfte. 

Genom att strukturen i intervjuguiden stramades åt för att samla in relevant information 

effektiviserade vi arbetet med vår studie (Ryen, 2004).  

Genom att använda diktafon minimeras risken att viktig information går förlorad. Under 

transkriberingen insåg vi att utföra en intervju är mer komplext än vad vi tidigare antagit 

(Ryen, 2004). Under transkriberingen av materialet insåg vi även att intervjun enkelt kan 

vinklas av den som intervjuar och utsagor kan tolkas utifrån ens egna synsätt.  
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3.4.1 Tillvägagångssätt vid sökning 

Vid sökning efter litteratur som används som tidigare forskning och även övrig litteratur som 

använts i studien gjordes följande inställningar på LibHub: Under “Subject Terms” valdes 

“include”. Därefter valdes följande begrepp: studies, humans, tvärvetenskapliga 

forskningsområden, medicine and public health, health aspects, disease, life sciences, 

physiology, ecology, older people and ageing, äldre och åldrande, diagnosis, brain, recovery, 

nursing, care and treatment, aged och older people. När sökresultatet skulle specificeras 

gjordes följande avgränsningar: under rubriken “Refine your search” valdes “limit to articles 

from peer reviewed publications” och under rubriken “Content type” valdes “any”. När vi 

skulle välja publikationsdatum under rubriken “Publication date” valde vi att sökningen skulle 

sträcka sig from 1 jan 1990 tom 1 april 2012. Under rubriken “Library location” valdes ”any” 

och sökningen gjordes på både engelska och på svenska. Detta resulterade till 1829 stycken 

engelska resultat och två stycken svenska. Sökningen smalnas ner då resultaten var många 

och vissa irrelevanta. Begrepp så som medicine and public health, disease, ecology, diagnosis 

och brain togs bort, genom att klicka i boxen ”exclude”. Resultatet blev 48 stycken träffar.  

Sökning på EBSCOhost valdes SocINDEX på begreppen: elderly, asking och help i samma 

sökning och fick nio resultat. Sökningen förfinades inte då sökningen gav endast nio resultat.   

På SwePub skrevs äldre* i sökfältet, vi valde ”alla publikationstyper” och ”refereegranskat” 

som gav 528 träffar och resultatet förfinades inte. 

På Libris skrevs äldre* och hjälp* i samma kolumn och sökningen förfinades inte då resultatet 

gav 533 träffar.  

Vi har sökt litteratur på Lunds Universitetsbibliotek sökmotor Lovisa. Där sökte vi på ord som 

MI, motiverande samtal, samtal med äldre, motivating, innan vård, elderly, stigma äldre, 

stigma och behov, djupintervju och kvalitativ intervju. Eftersom varken vi eller med hjälp av 

bibliotekarie lyckades hitta Hammarströms (2006) artikel publicerad i Gerontologica, tog vi 

kontakt med författaren till artikeln via mail och fick den skickad till oss. Hon upplyste om 

ytterligare artiklar som vi använt oss av i studien. 

  

För att införskaffa en djupare kunskap och en större förståelse kring det valda ämnet, tidigare 

forskning och biståndshandläggarens arbetsuppgifter har alla träffar gåtts igenom och det som 
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varit av relevans har vi skrivit ut eller lånat. Vi har även studerat de lagar som en 

biståndshandläggare arbetar utifrån för att få en stabil grund att utgå ifrån.  

  

4. Vetenskapens treenighet  

I denna del redogör vi för arbetets tillförlitlighet och trovärdighet.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Reliabilitet & validitet   

Att titta på vad resultatet av vår studie skulle bli vid en annan tidpunkt, på en annan plats, och 

utförd av en annan person kallas för reliabilitet. Vi vill påstå att reliabiliteten i vårt arbete är 

god då vi återger på ett noggrant sätt hur vi har utfört vår undersökning. Någon annan kan 

använda våra intervjufrågor, söka på bibliotek på samma sätt som oss och kontakta andra 

biståndshandläggare och få ett liknande resultat (Patel & Davidson, 2011). Vi har använt 

samma intervjuguide vid alla intervjuer, bortsett från den första intervjun, och vi har båda 

medverkat under samtliga. För att öka reliabiliteten har vi använt oss av en diktafon. Fördelen 

med en diktafon är att man undviker risken för omformuleringar av intervjupersonens svar. 

För att försäkra oss om att transkriberingen stämmer överens med det som sagts har vi 

tillsammans läst igenom det transkriberade materialet samtidigt som vi lyssnat på 

inspelningarna och under tiden gjort de korrigeringar som krävts. För att öka reliabiliteten i 

vår studie har vi gemensamt kodat intervjumaterialet och diskuterat eventuella tolkningar som 

har framkommit. Vi har strävat efter att förhålla oss neutrala, men var införstådda med att det 

är omöjligt att utforma en kodningsmanual som är fri från subjektiv tolkning (Bryman, 2011). 

Vi anser att materialet är begripligt och tydligt då vi har varit noggranna med att redogöra för 

hur vi har analyserat vår empiri vilket är viktigt rent forskningsetiskt och det är något vi gärna 

vill leva upp till (Jönson 2010).  

  

En annan viktig aspekt att mäta i denna typ av studier är validiteten. Den mäter om vi som 

skribenter verkligen har undersökt det som avses att undersökas (Patel & Davidson, 2011). I 

kvalitativ studie innebär validitet att vara öppen med att beskriva hur datainsamlingen har gått 

till och hur denna har hanterats. Vi har tydligt redovisat olika steg i analysen och fört olika 
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resonemang om resultatet vilket ger läsaren möjlighet att självmant ta ställning till 

undersökningens trovärdighet. Trovärdigheten i vårt arbete anser vi är stark då vi valt att 

återberätta ordagrant i skrift det som sagts med hjälp av en diktafon utan att förvrängda ord 

eller meningar (Bryman, 2011).  Danermark (2006, sid.35) ställer sig frågan om man 

verkligen kan ”…få sann kunskap om hur verkligheten egentligen är beskaffad?” De menar 

att det blir avgörande hur forskaren ställer sig till sitt objekt eller undersökningsområde. Vi är 

dock medvetna om att vår egen människosyn kan påverka hur vi går tillväga i arbetet som i 

sin tur kan påverka resultatet. Genom denna medvetenhet har vi minimerat påverkan. 

 

4.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet i denna studie handlar om att fastslå något om en större folkmängd. Genom 

att intervjua sju biståndshandläggare har vi lyft fram deras subjektiva tolkning och 

uppfattning. Resultatet som framkommer i vår studie har jämförts med tidigare forskning och 

övrig litteratur. Till en början var vi tveksamma om sju intervjuer var tillräckligt många till 

antal för att kunna få ett generaliserbart resultat. Genom att studera, jämföra och hitta likheter 

kan vi konstantera att utifrån intervjupersonernas utsagor har det framkommit återkommande 

liknande tolkningar av de äldres förmåga och upplevelse av att be om hjälp, vilket ökar 

generaliseringen i vår studie (Svensson & Ahrne, 2011). Dock är vi medvetna om att 

substansen i vårt arbete inte är så pass omfattande att man skulle kunna urskilja alltför 

allmängiltiga och generella slutsatser då urvalet av antal intervjupersoner är begränsat.  

  

5. Etiska övervägande – ur forskningssyfte 

Nedan framför vi de etiska övervägande från Vetenskapsrådet som ska uppfyllas i en studie. 

___________________________________________________________________________ 

Vi har varit noggranna med att följa de etiska reglerna från Vetenskapsrådet som anser att 

samhällets medborgare ska skyddas från insyn i sina livsförhållanden och inte utsättas för 

förödmjukelse, kränkning, psykisk eller fysisk skada. Detta krav som vetenskapsrådet 

benämner som individskyddskravet är en utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. 

Vetenskapsrådet delar in individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

informera de inblandade om uppgiftens syfte. Detta har vi gjort genom att informera 

intervjupersonerna om att det som framkommer under intervjun endast ska användas i vår 

studie. Samtyckeskravet betyder att de intervjupersoner som ingår i vår uppsats själva ska 

bestämma över sin medverkan. Genom att biståndshandläggarna frivilligt medverkat i 

intervjuer har vi uppfyllt kravet av samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter 

som framkommer i uppsatsen ska avidentifieras. I vår studie informerades intervjupersonerna 

att deras medverkan skulle innebära anonymitet och de ombads välja ett fiktivt namn. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material, i detta fall intervjuerna, endast ska användas 

som material till studien (www.vr.se, hämtat 2012-03-16). 

 

6. Teori  

I detta kapitel presenteras våra valda teorier. Med stöd av flera teorier blir det möjligt för oss 

att analysera det empiriska materialet. Teorierna erbjuder flera olika perspektiv som hjälper 

oss att få förståelse för det som studeras (Svensson, 2011). 

___________________________________________________________________________ 

De teorier vi har valt att applicera på vår empiri är systemteori och existentiell psykologi. 

Systemteori tydliggör hur den äldres roll ändras genom livet från att vara förälder som tar de 

övergripande besluten i familjen, till att på äldre dagar få en omvänd roll och vara den som 

behöver ta emot hjälp. Genom att applicera systemteori vill vi förstå den äldre som en del i 

olika system som den äldre kan byta plats i, i form av att byta roll eller position i systemet. 

Med existentiell psykologi vill vi förklara och förstå hur de äldre personligen förhåller sig till 

sitt hjälpbehov, sin egen hälsa och sin egen situation.  

 

6.1 Systemteori 

Systemteorin försöker förstå och förklara fenomen och individers samspel genom att se dem 

som delar av system (Payne, 2005). Lundahl och Öquist (2002) förklarar att man vill kunna 

förstå världen som ett sammanhängande system sett ur ett cirkulärt perspektiv. Med cirkulärt 

perspektiv menas att allt hänger samman och bildar system, likt en cirkel som aldrig har en 

http://www.vr.se/
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början eller ett slut. Ett träd är en del i en skog, en skog är en del av ett landskap, ett landskap 

är en del av Sverige, Sverige är en del i Europa, Europa är en del av jordklotet och så vidare. 

Dessa olika delar i systemet bildar i sin tur egna system, så kallade subsystem, så som att 

trädens löv växer på grenarna, grenarna växer ur stammen och stammen växer ur marken 

(Lundsbye et al. 2010).  

 

6.1.1 Systemteorins nivåer 

Eftersom vi studerar människors interaktion och deras upplevelse appliceras systemteorin på 

samspelet mellan människor. För att få en djupare förståelse för olika system delas de in på 

olika nivåer, individnivå, interpersonell nivå, samhällsnivå och metafysisk nivå. Dessa nivåer 

är: 

  

- Individnivå: På individnivå studeras individens egna upplevelser, individens reaktioner 

och individens respons som sker inom den enskilda personens medvetenhet.  

  

- Interpersonell nivå: Interpersonell nivå är den nivå där det sker ett samspel mellan två 

eller flera personer. 

  

- Samhällsnivå: Samhällsnivån tittar på olika samhälleliga system i förhållande till 

varandra, exempelvis samarbetet mellan hemtjänst och kommun, eller sjukvård och 

landsting. Nivån omfattar även förhållandet mellan individens personliga förhållande 

till ovanstående samhällsinstanser. 

  

- Metafysisk nivå: Den metafysiska nivån avser individens subjektiva relation till det 

spirituella så som religioner, Gudar och andlighet. 

(Lundsbye et al. 2010) 

   

6.1.2 Homeostas och termostat 

Systemteorin utgår oftast ifrån att system är motsträviga och mindre öppna för förändringar 

inom systemets gränser. De har så kallat rigida gränser. Systemets normaltillstånd eller 

jämvikt benämns som homeostas och det är homeostasen som förändras när någonting rubbar 
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på systemets normaltillstånd. (Lundsbye et al. 2010; Payne, 2005). För att återställa 

normaltillståndet det vill säga homeostasen, använder sig systemet av en så kallad termostat. 

Systemteorins termostat kan jämföras med termostaten på ett element som är inställd på att 

hålla 20 grader i rummet och då automatiskt anpassar elementets värme för att bibehålla 20 

jämna grader i rummet. Personer i system har olika roller. Det finns formella roller, som 

består av syskon, mor och far. Informella roller är de roller man har tagit på sig eller givits 

efter de förväntningar som finns på en person. Utöver den formella rollen kan man ha en 

informell roll genom att vara den personen som städar i hemmet eller den som ställer till med 

bråk (Lundsbye et al. 2010). Systemteorins formella och informella regler beskriver systemets 

uttalade och icke uttalade regler. Formella och uttalade regler är regler som; ”vi har inte 

armbågarna på bordet” eller ”vi plockar undan efter oss”. Informella regler syftar på regler 

som outtalade men som är underförstådda som; ”vi bråkar inte högljutt” eller ”ingen säger 

emot pappa” (Lundsbye et al. 2010).  

  

Ett system kan, om det behövs, rubba på sina rigida gränser och ändra sin form. Det kan vara 

tillfällen då det sker ett rollbyte som blir bestående. Om alla inom systemet accepterar 

rollbytet och systemet förändras, anpassar sig homeostasen och termostaten efter de nya 

förutsättningarna och byter form därefter (Lundsbye et al. 2010). Ett exempel kan vara då en 

äldre person accepterar sitt barns uppmaning att ta emot hjälp. Rollerna ändras genom att 

barnet blir den personen som blir ansvarstagare och den äldre blir den som följer 

uppmaningar. Genom denna rollförändring ändras automatiskt homeostasens uppbyggnad och 

dess termostatfunktion. 

  

6.2 Existentiell psykologi 

Då vår studie syftar till att undersöka biståndshandläggares syn på de äldres förmåga att be 

om hjälp och hur äldre upplever att be om hjälp är svaret på detta helt ofrånkomligen ett 

subjektivt svar. Vi kommer alltså att sammanfatta och generalisera vårt resultat som för var 

individ ändå förefaller helt enskilt. Då detta är en upplevelsestudie faller det sig naturligt att 

applicera existentiell psykologi på vår empiri. Payne (2005) skriver att den existentiella 

psykologins teori baseras på personens upplevelser av det förflutna.  
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Artiklar, som nämns i denna studie, som handlar om den subjektiva upplevelsen av att be om 

hjälp, visar sig resultatet vara att det handlar om hur den äldre förhåller sig till sin hälsa och 

hur den äldre väljer att se på sitt åldrande. Existentiell psykologi lägger vikten vid själva 

upplevelsen av saker som sker omkring en. Hur en person upplever sjukdom eller smärta 

anses i existentiell psykologi vara subjektiv och teorin lägger inget värde i den faktiska 

omfattningen av smärtan eller lidandet utan endast hur personen upplever den (Jacobsen, 

2000). Två människor kan aldrig uppleva samma sak på exakt samma sätt. Om detta hade 

varit möjligt hade båda dessa människor sett samma saker, upplevt samma saker samt tolkat 

dem på samma sätt. Detta hade inneburit att de hade haft samma förhållningssätt till allt, 

vilket är omöjligt (Jacobsen, 2000; Aronsson, 2008). Den existentiella psykologins teori tittar 

på hur människor upplever sin omgivning och sin existens, hur en människa påverkar sin 

omgivning och hur människan påverkas av sin omgivning samt människans kontroll över sitt 

liv (Payne, 2005).  

  

Jacobsen (2000) berättar att den existentiella psykologins teori studerar livets mening och 

delar in den i livsmening och livsmål. Livsmening innebär att förgylla livet med att utföra 

saker som är viktiga för individen som till exempel att dansa och sjunga eller leva nära 

naturen, medan livsmålen kan vara att gå på dans- och sångskola eller köpa ett hus i skogen.  

  

6.2.1 Den existentiella psykologins teori om sjukdom 

För att kunna förstå de äldre är det nödvändigt att vi undersöker hur den existentiella 

psykologins teori ser på kroppen och sjukdom. Den existentiella psykologins teori ser kroppen 

både som en levande kropp och som ett objekt. Med levande kropp menar teorin att 

människan använder kroppen som ett instrument för att utföra uppgifter så som att skriva på 

ett tangentbord eller att gå. Kroppens funktion och kroppens del i arbetet går obemärkt förbi 

(Serrander, 2008). Med kroppen som objekt menar teorin att kroppen betraktas av andra och 

därmed gör den till ett objekt. Vid sjukdomstillstånd menar den existentiella teorin att det kan 

påverka både den levande kroppen och kroppen som objekt. När en person är sjuk påverkas 

vardagen vilket hindrar personen att utföra sysslor eller att motionera på grund av värk eller 

nedsatt funktion. Men även kroppen som objekt påverkas på så sätt att den sjuke inte känner 

igen sin kropp. Genom denna förändring blir kroppen oigenkännlig men måste fortfarande 

accepteras som den egna kroppen. Att vara sjuk innebär att man får ett förändrat 
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existenstillstånd. Det förändrade existenstillståndet kan vara under en kort period som vid en 

förkylning eller bestående som vid en kronisk sjukdom.  

  

6.2.2 Den existentiella psykologins teori om bemötandet 

Den existentiella psykologins teori menar när en person möter en sjuk person, i vårt fall 

innebär det när biståndshandläggaren möter den äldre, skall hon vara närvarande på ett icke 

krävande sätt (Jacobsen, 2000). Tre principer tas upp; den första principen menar att 

professionella bör åsidosätta sina egna föreställningar och detta benämns som parantesregeln. 

Den andra principen kallas beskrivningsregeln och betyder att vårdtagaren skall få chans att 

beskriva vad den känner och upplever och inte behöva förklara varför eller hur hon upplever 

detta. Med det menas att vårdtagaren skall undvika att analysera eller tolka sina känslor. Den 

tredje principen som är likavärdesregeln som innebär att allt som sägs av vårdtagaren skall 

vägas lika tungt och allt skall beaktas. Som biståndshandläggare är det lätt att tro att något 

specifikt som vårdtagaren säger är av extra tungt värde medan vårdtagaren kan ha en annan 

uppfattning och tycka att något annat den säger är mer viktigt. Payne (2005) menar att 

biståndshandläggaren skall gå in i mötet och vara införstådd med att hon inte vet något om 

vårdtagaren hon möter och hon ska inte tro sig veta vad vårdtagaren känner baserat på vad 

vårdtagaren tidigare upplevelser. 

  

6.2.3 Den existentiella psykologins teori om människans eget ansvar 

Payne (2005) tar upp det egna ansvaret människor har för sitt liv och sina handlingar vilket är 

en del av den existentiella psykologins teori. Teorin säger att vi har friheten att själva göra val 

men att vi även måste ta ansvar för de val vi gör. Payne (2005) skriver vidare om relationen 

mellan äldre och biståndshandläggare och menar att biståndshandläggaren inte enbart möter 

en äldre person som ett skal, det vill säga en människa i en äldre persons skal, utan att 

personen har en bakgrund och en historia som ska beaktas. Äldre är ofta osäkra vilket kan 

vara naturligt då åldrandet i sig innebär en osäkerhet av att nära vänner går bort vilket 

påminner om närheten till sin egen död. Denna osäkerhet kan innebära att den äldre blir 

passiv och genom detta inte tar ansvar för sin hälsa och inte anpassar sig efter de förändrade 

förutsättningarna som åldrandet innebär. Den äldre kan också ha en känsla av att hon saknar 

mening i livet. Det kan vara känslor som drabbar den äldre vid pension då den äldre upplever 
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att hon inte bidrar med något längre. Payne (2005) menar vidare att biståndshandläggaren bör 

arbeta med att hjälpa den äldre att bli mindre osäker, motivera den äldre till att våga ta steget 

till en förbättrad situation och få den äldre att förstå att det finns mening i livet även efter 

pensionen.  

  

 

7. Empiri & analys  

I analysdelen kommer vi presentera vår empiri genom att implementera de två teorier till de 

utsagor vi valt ur intervjuerna samt till övrig litteratur. Syftet är att med valda teorier 

förklara och förstå vår insamlade empiri. 

___________________________________________________________________________ 

Analysen och bearbetningen av materialet påbörjades i ett tidigt skede. Redan under 

inhämtning av data, förberedelser inför intervjuerna, under genomförandet av intervjuer och 

under transkriberingsarbetet upplevde vi att bearbetningen av analysen hade påbörjats 

(Svensson & Ahrne, 2011). Genom att analysera samtal har vi lagt fokus på innehållet i 

intervjupersonernas utsagor (Ryen, 2004). Vi har i denna del valt att presentera empirin 

utifrån biståndshandläggarnas utsagor med deras fiktiva namn; Anna, Björn, Carina, David, 

Erika, Frida och Gunilla. 

  

Med hjälp av de valda teorierna ska vi söka svar på våra frågeställningar som bygger på att vi 

utgår från biståndshandläggares perspektiv;  

- ”Vilken förmåga har de äldre att be om hjälp?”  

- ”Hur upplever de äldre att be om hjälp?” 

  

Empirin och analyspresentationen delas in i olika rubriker utifrån teman som var 

återkommande i intervjupersonernas utsagor. 
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7.1 Anhörigas påverkan  

Alla sju intervjupersoner nämner anhöriga som en ofta avgörande aktör i ärenden då det ofta 

är anhöriga som tar första kontakten med biståndshandläggaren och anmäler den äldres behov 

av hjälp. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ändras de formella rollerna i familjen 

(Lundsbye et al. 2010). Om anhöriga kontaktar biståndshandläggaren och bokar ett hembesök 

innebär det att det är den anhörige som uttrycker en önskan att mor eller far är i behov av 

stödinsatser, det är inte den äldre själv som är initiativtagare. Därför kan man föreställa sig att 

situationen för den äldre inte är önskvärd. En anledning till att anhöriga kontaktar 

biståndshandläggare kan enligt David vara att anhöriga uppmärksammat att deras mor eller 

far behöver stöd. En annan anledning kan vara att anhöriga fram till denna tidpunkt har tagit 

hand om den äldre men inser att tiden inte räcker till, att orken sviktar och att de nu vill ha 

avlastning i omvårdnaden av sin mor eller far. Familjens homeostas förändras när den äldres 

barn uppmanar sin förälder att ta emot insatser vilket innebär att den äldre fråntas rollen som 

ansvarstagare och rollen överförs till den äldres barn. Nu blir rollerna mellan förälder och 

barn ombytta vilket leder till att ett befintligt system blir ett nytt system. Om den äldre väljer 

att ta emot insatser accepterar den äldre att systemets roller ändras, det vill säga att 

homeostasen ändras samt dess termostatfunktion. I det nya systemet blir termostatfunktionen 

ändrad på grund av att den äldre tackar ja till insatser och homeostasen är för alltid ändrad.  

  

Med systemteori applicerat på familjer ses familjen som ett system. I system med äldre 

befinner sig den äldres barn som i sin tur tillsammans med sina familjer bildar sina egna 

subsystem (Lundsbye et al. 2010). Erika menar att det är de äldres anhöriga som i ett 

initierande skede kontaktar biståndshandläggaren men efter en tidsperiod när hemtjänsten 

etablerat kontakt med den äldre upplever Erika att den äldre har lättare att självmant be om 

hjälp. Även en del äldre som har trygghetslarm och eventuellt larmar hemtjänsten, inser i 

samråd med hemhjälpspersonalen att de behöver mer hjälp än vad de redan har, vilket kan 

leda till att de ansöker om insatser.  

  

Gunilla har upplevt anhöriga som otrygga, rädda och ångestfyllda; ”Vad ska hända med 

gamla mor eller gamla far” och oftast tycker barnen till de äldre att de behöver mer hjälp än 

vad de kanske själva anser sig behöva. Många gånger medverkar anhöriga vid hembesök där 

de agerar som stöd för den äldre men i vissa fall kan de även framföra sina egna önskemål om 

hjälpinsatser för den äldre.  
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[---] ibland så så vill dom kanske bestämma för mycket och fatta beslut över 

den enskildes huvud och det kan inte jag gå med på utifrån min profession 

så jag kan ju inte fatta ett beslut när den enskilde inte vill men när dottern 

vill. Det går inte, det får jag inte lov att göra./Björn  

  

Ovanstående citat visar att anhöriga intar rollen som talesman åt sin förälder och rollerna 

ändras. Sonen som hjälper den äldre kan tänkas ha den informella rollen som hjälparen i 

familjen. Den äldre som har den formella rollen som far och tidigare kan tänkas ha varit 

ledare inom familjen har nu förlorat sin informella roll som den handlingskraftige (Lundsbye 

et al. 2010). 

  

Anhöriga kan även vara till stor hjälp vid motivationsarbetet, ”[…] så att anhöriga sköter 

själva motivationsarbetet också liksom” menar David, när han berättar om hur samtalet kan se 

ut i mötet. Björn har liknande åsikt och menar att anhöriga kan underlätta och vara till hjälp 

genom att exemplifierar de svårigheter som de anser att föräldern har och på så sätt förtydliga 

olika händelser som skett där den äldre inte haft förmåga att klara det själv.  

  

Men det viktiga är där med ett hembesök, vad vill den enskilde? För att 

ibland kan det vara så här att anhöriga vill någon annat än vad den enskilde 

vill./Anna 

  

 De intervjuade tar även återkommande upp problemet med att anhöriga ofta önskar att den 

äldre får mer hjälp än vad den själv vill. Carina säger ”För oftast så tycker ju barnen att den 

gamle behöver mer hjälp än vad den gamle tycker. Så är det ju”. Detta har Anna reflekterat 

kring: 

  

[…] anhöriga vill så mycket, till exempel bara, vi kan ta vård och 

omsorgsboende, då är det många anhöriga som tycker att min mamma min 

pappa ska komma in på boende och då har jag liksom ibland bara tänkt och 

reflekterat mycket kring, är det liksom för deras skull då... eller är det för 

dem äldre?, och då är det kanske inte den äldre som har uttryckt det men 

anhöriga./Anna 
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Biståndshandläggare exemplifierar anhörigas ordval när de kontaktar biståndshandläggaren 

för att be om hjälp åt deras anhöriga; 

”-Min mamma eller min pappa är dålig och jag är orolig jag bor uppe i 

Stockholm och jag är orolig vad kan vi göra här? Kan ni hjälpa mig? Hon 

vill kanske inte ta emot hjälp han vill kanske inte vill ta emot hjälp men jag 

ser att det finns ett behov”. Så brukar det väl vara. Men det är väl det 

vanligaste att det är på det viset./Björn 

  

7.2 Livets ändrade skede 

  

SoL 3 kap. 3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För 

utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (www.riksdagen.se, 

hämtat 2012-04-11). 

Vad innebär god kvalitet? God kvalitet kan ses ur ett medborgarperspektiv, ur en vårdtagares 

perspektiv, personal- och ledningsperspektiv. Kärnan i socialt arbete är de möte som sker 

mellan brukare/vårdtagare/klient och socialarbetare. Att ha respekt för den enskildes 

personliga integritet kan ses som betydelsefullt för den kvalitet som man avser att bedriva. 

Den enskildes önskemål, förutsättningar och individuella behov ska vara vägledande i 

utformningen av omsorgs- och vårdinsatser. Kvalitet inom äldreomsorgen bör genomsyras av 

respekt för den äldres trygghet, värdighet, integritet och självbestämmanderätt. För att uppnå 

god kvalitet krävs viktiga förutsättningar så som lämplig kompetens och lämplig utbildning 

men även ett tydligt och engagerande ledarskap. Ett gott bemötande inom äldreomsorgen 

kräver lyhördhet, empati och kunskap (Thunved, 2012). 

I nedanstående bild illustreras mötet mellan biståndshandläggaren som befinner sig både på 

mikro och på meso nivå. Biståndshandläggaren företräder kommunen (meso) och företräder 

även den äldre (mikro) som kommer från individnivå. Detta är ett möte på interpersonell 

nivån eftersom det sker ett samspel mellan två eller fler personer. Genom detta möte med en 

okänd person blir deras slutna familjesystem mer öppet system med mindre rigida gränser 

(Lundsbye et al. 2010 & Payne, 2005). 

http://www.riksdagen.se/
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Illustration: Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson 

  

Ett möte med en biståndshandläggare kan se ut på olika sätt, beroende på om den äldre 

ansöker om bistånd eller om det är en utomstående person som anser att den äldre är i behov 

av insatser. Jacobsen (2000) förklarar att enligt den existentiella psykologins teori ska man 

möta en sjuk genom att vara stödjande och inte krävande. När en biståndshandläggare möter 

den äldre bör arbetet genomsyras utifrån ett stödjande förhållningssätt och inte utifrån ett 

krävande arbetsätt. Att vara lyhörd och vara stödjande är en viktig del i den existentiella 

psykologins teori och kan vara avgörande i den respons som biståndshandläggaren får av 

vårdtagaren hon möter. Biståndshandläggaren bör balansera hur mycket arbete som ska läggas 

på att motivera vårdtagaren. Payne (2005) menar att biståndshandläggaren inte enbart ska 

möta en äldre person som ett skal, utan att personens bakgrund och livshistoria ska beaktas.  

 

 Att se den äldre och hennes förutsättningar, är att se det ur ett existentiellt perspektiv. I varje 

människa finns en egen möjlighet till självförverkligande och mening med livet. Varje 

människa utvecklar under sitt liv sin egen personlighet och sitt eget sätt att hantera det som 

sker i livet (Jacobsen, 2000). Sättet att hantera olika händelser under livets lopp leder till en 

personlighet som formas av livets erfarenheter och blir avgörande för hur den äldre upplever 

att be om hjälp.  Om personligheten är positivt lagd blir upplevelsen av att be om hjälp bra. 

Om personligheten däremot är negativ och det finns en bitter inställning till livet, blir 

upplevelsen av att be om hjälp dålig (Hammarström & Torres 2007; Janlöv et al. 2005; Torres 

& Hammarström 2006). 
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Man måste se människan liksom och hur människan själv liksom vill bli 

bekräftad. Det är ju det som är så viktigt. Att man bekräftar deras, så har 

man fått dem dit hän så man märker lite grann vad det handlar om så är det 

ju lättare att prata även vad som ska hända sen./Gunilla 

 

Att behöva be om hjälp av andra kan väcka olika känslor hos den enskilde. Erika tror att de 

äldre upplever att det bli en stor omställning från att ha klarat sig själv hela livet till att ta 

hjälp av okända personer. Det kan vara en anledning till varför det många gånger går väldigt 

långt innan den äldre ber om hjälp. Erika menar att de äldre upplever ”en känsla av att förlora 

sin självständighet” genom att behöva be om hjälp av andra. Vidare säger hon att genom den 

hjälp och stöd som de äldre mottager kan bidra till att de återfår ett självständigt liv. Anna har 

en liknande åsikt om att de äldre vill klara sig själva så länge som de kan. Frida upplever att 

de äldres motvilja till att ta emot hjälp kan vara förenat med den generation som råder bland 

de äldre, ”[---] dem är ju vana vid att klara sig själva”. Att inse att ”man blir äldre och att 

kroppen inte funkar som den ska längre. […] Det är även en livskris att komma upp i den 

åldern och inte klara sig själv ju. Det väcker ju såklart tankar”. Enligt Payne (2005) kan den 

äldre sakna mening i livet. Biståndshandläggaren bör arbeta med att hjälpa den äldre att bli 

mindre osäker, motivera den äldre till att våga ta steget till en förbättrad situation.   

Gunilla anser att de äldres förmåga att be om hjälp är ”ganska god”. Hon upplever att de äldre 

ber om hjälp till det som de verkligen behöver. ”[…] asså människan är alltså född och har det 

i ryggmärgen att man vill klara sig själv så långt det någonsin går”. Om Gunilla möter en 

äldre som önskar att få hjälp med att bädda sängen och Gunilla gör bedömningen att behovet 

inte finns är hon noggrann med att reflektera kring varför den äldre önskar den hjälp hon inte 

är i behov av. Att de äldre ansöker om att få sin säng bäddad varje dag kan innebära någonting 

mer än att bara få sin säng bäddad, säger Gunilla. Det händer att den äldre uttrycker en rädsla 

för att ha avlidit under natten och vill genom dagligt besök från hemtjänsten undvika att ligga 

ensam kvar. Det kan innebära en trygghet att någon kommer varje dag vilket resulterar enligt 

Gunilla till en ”tryggare pensionär” som troligtvis kommer klara sig längre. Payne (2005) 

menar att äldre ofta är osäkra vilket kan vara naturligt då åldrandet i sig innebär att den äldre 

närmar sig sin egen död. Det Payne (2005) talar om är enligt Lundsbye et al. (2010) den 
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existentiella teorins så kallade metafysiska nivå. Det är den nivå den äldre befinner sig på när 

den reflekterar kring sig egen död vilket kan bidra till osäkerhet och passivitet.  

 

Biståndshandläggare exemplifierar de äldres ordval när de kontaktar biståndshandläggaren för 

att be om hjälp; 

”Jag har blivit sämre och jag orkar kanske inte göra det som jag har gjort 

tidigare”./Björn 

 

Vid sjukdomstillstånd menar den existentiella teorin att det kan påverka både den levande 

kroppen och kroppen som objekt. När en äldre person blir sämre påverkas den levande 

kroppen och vardagen på så sätt att personen hindras från att utföra sysslor. Men även 

kroppen som objekt påverkas och den äldre känner inte igen sin kropp. Att vara sjuk innebär 

att man får ett förändrat existenstillstånd (Serrander, 2008).  

 

Samspelet som sker mellan biståndshandläggaren och den äldre kan även påverkas av 

anhöriga. När anhöriga medverkar i möte har en del biståndshandläggare upplevt att en del 

anhöriga framför sina egna önskemål utifrån vad de anser att deras mor eller far själva önskar 

mottaga som insats. Anna upplever många gånger att förälderns önskemål glöms bort och 

ställer sig själv frågan; ”Vad tycker mamma”? Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan 

ändrade formella regler och ändrade formella roller i familjens system blir synliga. 

Exempelvis kan en äldre person tidigare i livet haft en högt uppsatt arbetsposition i samhället, 

varit ledaren i familjen och varit den familjemedlem som bestämt och tagit beslut inom 

familjen. Det kan ha funnits en informell regel i familjen vilket är att barnen inte säger emot 

sin förälder. Nu när barnen är vuxna och påpekar och talar om för sin förälder att de anser att 

de behöver hjälp i form av insatser, bryts denna regel då det inte längre är fadern eller modern 

som är den ledaren (Lundsbye et al. 2010).   

 

7.3 Motstånd från den äldre  

När frågan om motstånd har ställts till biståndshandläggarna har alla nämnt att de motstånd de 

möter hos de äldre är kopplat till sjukdomen demens. När biståndshandläggarna använder 

ordet demens vill vi informera om att vi som skribenter ej har vetskap om de äldre har 
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genomgått tester som styrker att han eller hon har sjukdomen demens. I studien har vi 

medvetet avstått från att fördjupa oss på demenssjukdom och dess konsekvenser för den äldre. 

Men då intervjupersonerna återkommande tog upp de dilemman som uppstår i mötet med en 

demenssjuk anser vi att det är oundvikligt att bortse från att nämna demens. Demens 

definieras enligt läkarnas diagnosverktyg (ICD-10) som ”en person som drabbats av 

minnesfunktion och försämring i minst ytterligare en kognitiv funktion samt förändrad 

emotionell kontroll eller motivation eller socialt beteende” (www.doktorn.com, hämtat 2012-

04-26). Det händer att biståndshandläggaren stöter på motstånd i sitt arbete; 

  

Svårigheter uppstår då när personen är dement, det är då det blir ett litet 

krux, kan jag känna. Det är jättesvårt att faktiskt vid ett hembesök kan en 

person verka hur klar som helst, men är det inte./Anna 

 

Men det är just vid demens, det är det ju svårt ju när det finns en 

demenssjukdom […]/Carina 

  

När den enskilde inte vill ha någon hjälp, ”jag behöver ingen hjälp, jag klarar mig själv” och 

ordet demens framförs, kan den äldre bli kränkt då ordet kan upplevas som laddat säger Anna.  

Okända människor i det egna hemmet kan även skapa oro hos äldre som kanske inte har en 

utredd demens men är långt gången med minnessvikt. Anna anser att man bör ”fånga upp dem 

i tid” för att underlätta för den äldre att behålla den insats som redan finns, när sjukdomen 

fortskrider. 

  

Vilket arbetssätt utformas då biståndshandläggare möter äldre som har minnessvårigheter? 

David arbetar med att försöka motivera den äldre som har demens eller den som inte vill ta 

emot hjälp med att få dem att prova en insats och sedan ge dem möjlighet att säga upp 

insatsen om de anser sig inte vilja ha den i fortsättningen. Ett annat arbettsätt är att starta med 

en insats och sedan öka hjälpen successivt så att den äldre upplever trygghet med de personer 

från hemtjänsten som dagligen besöker den äldre.  

  

När den äldre inte vill ta emot hjälp i form av insatser kan det bero på olika saker. Majoriteten 

av biståndshandläggarna nämner att den ekonomiska aspekten kan innebära att den äldre 

avstår från insatser eftersom en del insatser medför att en mindre summa avgift ska erläggas 

till kommunen. Frida har vid vissa tillfällen informerat den äldre på följande sätt; ”Ja men det 

http://www.doktorn.com/
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är ju en tjänst du betalar för och det har du rätt till” vilket har vid vissa fall medfört att den 

äldre upplever mindre skam i att mottaga hjälp eftersom de betalar för hjälpen. En del äldre 

upplever att de inte vill ha ”[---] massor med folk springandes här in och ut”, säger Björn. Att 

inte vilja ta emot hjälp kan även relateras till att man varit självständig genom hela sitt liv och 

upplever det skamligt att mottaga hjälp. Björn berättar att han har cirka två till tre möten om 

dagen med äldre och att han eller hon vanligtvis uttrycker sig på följande sätt; ”[---] jag har 

klarat mig själv hela mitt liv, ska jag nu behöva ta emot hjälp? Jag som alltid har fixat detta 

själv”.  

Det finns ingen som tycker om att be om hjälp. Är där det? Till och med 

små barn säger ”Kan själv”. […] Jag kan aldrig tänka mig att det är speciellt 

kul att be om hjälp./Carina 

  

Alla biståndshandläggarna anser att de ska arbeta utifrån den enskildes lagliga rättighet till 

insats, agera utifrån den enskildes frivillighet och undvika att bli påverkad av de äldres eller 

anhörigas kontakter.  

 

7.4 Motivationsarbete 

En besvärlig situation som kan uppstå kan vara när biståndshandläggaren ser att det finns ett 

stort behov av hjälp medan den äldre med stark integritet inte vill ta emot hjälp. En del av 

intervjupersonerna anser att svårigheterna med arbetet är när den äldre inte inser att hon kan 

behöva stöd i sina vardagliga sysslor och i att sköta sin hygien. Biståndshandläggarna är alla 

överens om att det är individens självbestämmanderätt som i första hand ska efterföljas. Björn 

uttrycker det som följande; ”Vem är jag att bestämma att du ska ha hjälp?” Det sker ofta att 

anhöriga eller bekanta anser att stödinsatser för duschning bör beviljas. Men om den enskilde 

väljer att leva sitt liv utan att duscha, är det inget skäl till att tvinga honom eller henne till att 

ta emot hjälp. Om den äldre anser att en dusch är ansträngande men är motstridig till att ta 

emot hjälp med detta kan Frida motivera genom att beskriva för den äldre att han eller hon 

kommer få mer tid över till att göra andra saker. Payne (2005) resonerar kring människans 

eget ansvar vilket kan appliceras i denna situation. Enligt den existentiella teorin borde den 

äldre ta sitt eget ansvar genom att själv förstå att genom att mottaga hjälp kan livet 

underlättas. 
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Alla biståndshandläggare har ett eget utarbetat sätt att motivera de äldre att ta emot hjälp. 

Anna väljer att ställa frågor som; ”Hur hade det varit att komma på en avdelning med 

personal där dem finns dygnet runt, där du kan få hjälp”. Erika anser att mycket information 

tilldelas till den äldre och hon väljer att varsamt ”så ett litet frö” med att säga; ”Du kan ju 

känna efter lite”. Ett önskemål från Annas sida hade varit att hon hade haft mer tid att lägga 

på motivationsarbetet eftersom hon upplever att de äldre kan vara motstridiga till att ta emot 

hjälp första gången hon kommer i kontakt med dem. 

Alla biståndhandläggare är enade i synsättet om att det finns en avgränsning i hur mycket tid 

som ska läggas på motivationsarbetet. Erika anser att man inte kan tvinga någon till att ta 

emot hjälp utan att som biståndshandläggare kan man endast motivera, informera och förklara 

för de äldre om de insatser som kommunen kan erbjuda.  

 

[---] man hittar ju sin egen nisch, eller vad man ska säga, då brukar jag säga 

att det är ju så här att du behöver denna hjälpen här på sjukhuset… -”Ja det 

stämmer”. ”Ja då kanske du behöver den hjälpen när du kommer hem 

också.” -”Ja, jo, men det har du rätt i”. ”Ja, då kanske vi kan börja 

så”./Björn 

 

I ovanstående exempel ser vi att biståndshandläggarna har som ambition att låta den äldre 

avgöra om insatser ska mottagas eller ej. Den existentiella teorin menar att man skall bemöta 

den äldre genom att vara fördomsfri och genom att vara försiktig med att bestämma vad som 

ska värderas i den äldres utsagor (Jacobsen, 2000).  

Carina menar att hon emellanåt arbetar på ett motiverande sätt, ”[---] Det händer väl att man 

gör så. Men det är inte ofta”, dessutom anser hon att ”[…] det är inte lönt att sätta in hjälp 

som den enskilde inte vill” [---] ”Njae, alltså det är ju frågan om om det är det som är mitt 

uppdrag” [syftar på motivationsarbetet med den äldre]. David skildrar motivationsarbetet med 

den lagliga rätten att motivera; ”[…] Där jobbar man ju med liksom med hjärtat på något sätt 

[syftar på de personer som han motiverar], man lägger ner mer energi på dem än vad man 

egentligen rent lagligt skulle behöva”. 
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Många äldre är inte mottagliga till att deras livssituation har ändrats och har svårt att acceptera 

att de inte har samma förutsättningar att utföra hemsysslor eller till och med deras egna 

personliga hygien. Björn har valt att motivera genom att förklara konsekvenserna om de tar 

emot insatser och använder följande resonemang; ”Hur gör vi för att du ska undvika att bli 

inlagd igen?” Denna frågeställning tillsammans med en förklaring att ”hjälpen inte varar för 

evigt” upplevs som ett bra arbetssätt för att få den äldre att inse att de för tillfället behöver 

stöd i det vardagliga livet. Att hjälpen eller stödet är tillfällig under en period kan innebära att 

den äldre lättare kan ta emot hjälp.  

  

Gunilla anser att som biståndshandläggare måste man låta människor få ta ansvar för sig 

själva men när hon kommer i kontakt med äldre, som hon bedömer, utifrån sin erfarenhet 

lever i misär, arbetar hon på ett motiverande sätt för att de ska mottaga hjälp.  Genom att göra 

fler hembesök skapar Gunilla en relation till de äldre, som i sin tur tryggar känslan till att 

prova på en insats. ”Så man inte kör in med bulldozern. För det är farligt det också”. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv berättar Gunilla hur hon bygger upp ett förtroende mellan sig själv 

och den äldre. De lär känna varandra genom att träffas fler gånger och Gunilla låter den äldre 

vänja sig vid henne som person. Genom detta arbetsätt bli biståndshandläggaren en del av den 

äldres system i takt med att den äldre släpper in henne i sitt privata system (Jacobsen, 2000). 

Genom att sakta vänja sig vid Gunilla, hemtjänsten eller det samhälleliga systemet som en 

vårdinsats, kan det vara lättare för den äldre att ta emot hjälp än om, som Gunilla uttrycker det 

”…kör in med bulldozern.”  

   

7.5 Etik 

Biståndshandläggare bör vara medveten om och beakta de etiska aspekterna när 

biståndshandläggaren kommer i kontakt med den äldre. Det är viktigt att som 

myndighetsperson respektera den äldre då det kan vara en skrämmande och obehaglig 

situation som denne befinner sig i. Den äldre kan känna sig studerad och tro att 

biståndshandläggaren är hos den äldre för att döma eller avgöra om den äldre gör rätt eller fel. 

Heap (1995) talar om vikten av de äldres individualisering vilket innebär att se och behandla 

varje äldre person som en enskild individ. Det kan ske att en biståndshandläggare inte 

uppmärksammar de förändringar som skett i den äldres livsituation, de förluster och 



Lunds Universitet - vt 2012   Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson  

 

 39 

upplevelsen av den nuvarande livssituationen. En del professioner saknar förståelse över 

biståndshandläggares ansvarsområde, och den lag som de arbetar utifrån.  

  

[---] Det händer ju att en läkare säger ”-Jag tycker det ska vara ett 

korttidsboende” och då säger jag ”-Nä det tycker inte jag” Det händer ju titt 

som tätt. Likadant att rehabpersonal säger ”-Jag tycker det ska vara 

korttidsboende” så säger jag ”men det tycker inte jag” och det tycker 

framförallt inte Alice som sitter här så varför ska jag bevilja henne 

korttidsboende?/Björn  

  I ovanstående citat kan systemteorin appliceras vilket visas i illustrationen nedan: 

 

- Figur 1 illustrerar den återberättande händelsen där var profession för sig har en egen 

uppfattning om vad som är bäst för ”Alice” utifrån sina egna perspektiv. I denna 

återberättande händelse saknas ett samarbete och kommunikation mellan 

professionerna. Pilarna illustrera den kommunikation och interaktion som sker mellan 

vårdtagaren och respektive profession. 

  

- Figur 2 illustrerar en önskvärd situation. I den situationen kommunicerar och 

samarbetar professionerna och utifrån sina olika perspektiv enas de och ger enhetlig 

information till ”Alice” som i bilden illustreras som den stora pilen.  

 
Figur 1        Figur 2  

Illustrationer: Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson 
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Efraimsson (2005) nämner det teamarbete som kan ske i en vårdplanering (se figur 2). Ett 

interprofessionellt arbete är ett medvetet samarbete mellan olika professioner. Teamarbetet 

kännetecknas av att professionerna har kunskap om varandras ansvarsområde och kompetens 

och strävar mot ett gemensamt mål. Trots det tar Efraimsson (2005) upp flertal exempel på 

studier som gjorts där vårdplaneringsmöte sker på felaktiga sätt. 

  

Om den äldre inte kan föra sin egen talan kan inte en biståndshandläggare bestämma att hjälp 

ska införas, trots ett uppenbart hjälpbehov. Anna har upplevt en situation med 

sjukhuspersonal, som hon ansåg vara oetisk. Sköterskan hade fått den äldre att skriva på 

papper om att flytta in på ett boende.  

 

”-Här.., har hon skrivit under, varsågod” och då kände jag direkt, det här 

oetiska. ”-Fått henne och skriva på”, hon vet ju inte vad hon har skrivit på 

och jag kände bara att jag kan inte bara rent ur det humana, jag kan inte bara 

gå vidare.  

  

Anna gjorde ett hembesök hos den äldre kvinnan och det visade sig att hon inte ville flytta 

från sitt hem. Detta innebar att den ansökan som hon tidigare hade skrivit under var ogiltig.  

  

När en äldre kommer i kontakt med sjukvården kan sjukvårdpersonalen tro sig veta hur den 

äldre mår och känner. I Björn och Annas exempel kan läkaren och sjuksköterskan haft 

föreställningar om att den äldre är ensam eller lider av sitt tillstånd. Den äldre kan vara en 

mycket positiv och glad person som har både gemenskap i sitt liv och en sund syn på sin 

hälsa. Det är därför viktigt att i mötet med den äldre tänka på de tre principer som Jacobsen 

(2000) nämner; parantesregeln, beskrivningsregeln och likavärdesregeln och att använda sig 

av dem;  

  

- Biståndshandläggaren ska ställa sina egna föreställningar och förväntningar åt sidan. 

- Biståndshandläggaren skall låta den äldre berätta om sin situation och beskriva vad 

den känner.  

- Det är upp till den äldre att avgöra vad som är mest viktigt och vad som väger tyngst i 

det återberättade.   

  



Lunds Universitet - vt 2012   Eleni Gavriilidou & Gunny Åkesson  

 

 41 

Om det finns en fara för den äldres liv och denne nekar till insatser anser Björn att det finns 

ett ansvar gentemot den äldre, att tillsammans med andra professioner, exempelvis 

sjuksköterska eller läkare (om den äldre befinner sig på ett sjukhus) att försöka motivera 

personen till att ta emot hjälp. Som biståndshandläggare bör man vara lyhörd inför de äldres 

signaler om att de är tveksamma till att mottaga hjälp, trots att det finns ett omvårdnadsbehov.  

  

 

7.6 Skillnader & likheter  

Andra svårigheter som kan uppstå i arbetet som biståndshandläggare kan vara då den äldre 

anser sig behöva fler insatser än vad som krävs. David nämner de äldre som anser att det är en 

självklarhet att de ska ha hjälp, eftersom de har betalat skatt i hela sitt liv och har därför rätt 

till hjälp. I en av kommunerna upplevs en klasskillnad mellan de som ansöker om insatser. 

Kommunen delas in i olika områden och från ett område finns det fler ansökningar om 

serviceinsatser. Björn berättar att han upplever att det finns skillnader på de äldres krav 

gällande stödinsatser och att det i högsta grad baseras på deras ekonomiska situation. 

Exempelvis är många lantbrukare vana vid att klara sig själva och vill inte ta emot någon 

hjälp medan många höginkomsttagare anser att de har rätt till de insatser de ansökt om och att 

de outtalat hotar med att de känner personer som ”minsann kan göra det och det och det”. 

Denna klasskillnad bekräftas av fler biståndshandläggare som intervjuats. Erika tror att 

anledningen till denna uppdelning beror på att personer som är bosatta i ”rika” områden har 

en vana av en viss standard och vill bibehålla den genom att ha hemtjänsten som utför sysslor 

åt dem. I de mer ”utsatta” områdena upplever hon att de finns de personer som absolut inte 

vill ha någon hjälp och de personer som har ”varit inne i ett system under hela sitt liv” och tar 

för givet att de ska bli omhändertagna och försörjda.  

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan skillnader och likheter med den äldres ursprung som 

familj, kultur och miljö ses som ett system. Om samhälleliga insatserna alltid har varit en del 

av den äldres liv är det mer naturligt att ta del av social hjälp även på äldre dagar, eftersom 

insatserna redan är en del i personens system (Lundsbye et al. 2010). Erika upplever att 

resterande insatstagares syn på hjälp kan variera från att motvilligt ta emot hjälp till de som 

tar emot hjälpen när de behöver det. Den geografiska skillnaden tar även Frida upp under 

intervjun. Hon upplever att de äldre som bor på landsbygden ”[---] ringer ju först när allting 
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liksom är kraschat, de ber inte om hjälp innan. Dom är ju vana vid att klara sig själva”. Den 

äldre som kommer från landsbygden kan tänkas mer sällan drabbas av ensamhetskänslan 

eftersom de under sin livstid varit bosatta på landsbygden och medvetet valt ett levnadssätt 

som innebär mindre interaktion med samhället i innerstaden. Intervjupersonerna nämner att de 

äldre på landsbygden ber om hjälp i mindre utsträckning och i ett senare skede. Anledningen 

till det kan vara att de äldre varit lantbrukare och vana vid att klarat sig själva.  

  

David anser att det inte går att generalisera om insatsbehovet har sammankoppling med 

ekonomin, utan han anser att det är personligheten som är avgörande om den äldre ansöker 

om insats. Erika och Gunilla anser att det inte går att generalisera om det finns skillnader eller 

likheter i de äldres förmåga att be om hjälp, utifrån ett genusperspektiv. ”[---] när man väl 

hamnar i det där behovet att man behöver nån form av stöd så blir man rätt så lika”, säger 

Erika. Förmågan att be om hjälp anses vara densamma men det finns en tidsskillnad på när 

den hjälpen efterfrågas. Gunilla har uppmärksammat att hon kommer i kontakt med män när 

de exempelvis fått en hjärnblödning medan ”[---] damerna vill oftast ha sin säng bäddad och 

det ska vara ordning och reda, gamla husmor och hela den biten va”.  

  

Carina anser att det finns skillnader mellan familjer med invandrarbakgrund och infödda 

svenskar då de ansöker om insatser. Carina säger följande;  

  

Familjen hjälper till mycket mer [syftar på invandrarfamilj] eehhh… Vi 

hade nån här i… Att den personen när dom väl sökte om hjälp så var det en 

person som var mycket sjukare. Det hade gått längre innan vi blev 

inkopplade på ärendet.  
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8. Resultat  

Avslutningsvis kommer vi att sammanställa resultatet av vårt empiriska material utifrån 

återkommande tema som tidigare presenterats med utgångspunkt i biståndshandläggarnas 

utsagor.  

___________________________________________________________________________ 

8.1 De äldres förmåga och upplevelse av att be om hjälp utifrån:  

8.1.1 Anhörigas påverkan 

Empirin visar att anhöriga oftast är de som i ett initierande skede kontaktar 

biståndshandläggaren. Anhöriga intar rollen som talesman åt sin förälder och kan vara en 

bidragande faktor till att den äldre ber om hjälp. Anhöriga kan även vara till stor hjälp vid 

motivationsarbetet genom att de exemplifierar svårigheter som de anser att föräldern har och 

på så sätt förtydliga för den äldre att de behöver mottaga hjälp. 

8.1.2 Livets ändrade skede  

Empirin visar att alla biståndshandläggare bedömer att den äldre vill klara sig själv så länge 

som de kan. Att behöva be om hjälp av andra kan väcka olika känslor hos den enskilde; en 

upplevelse av att förlora sin självständighet uppstår. Detta kan vara en anledning till varför det 

många gånger går långt innan den äldre ber om hjälp. Att den äldre inser att hon eller han är i 

behov av insatser kan även leda till en livskris men det är den äldres personlighet som formats 

av livets erfarenheter som blir avgörande för hur den äldre upplever att be om hjälp.  Alla 

biståndshandläggare anser att den äldre har god förmåga att be om hjälp.  

8.1.3 Motstånd från den äldre 

Empirin visar att alla biståndshandläggare nämner att det uppstår motstånd och svårigheter då 

de möter äldre som har sjukdomen demens. Även den äldres ekonomiska aspekt berörs som 

ett hinder och kan innebära att den äldre avstår från insatser trots ett insatsbehov på grund av 

avgiftsbelagd insats. Majoriteten av biståndshandläggarna nämner att en del äldre upplever att 

de inte önskar ha ”folk springandes” i sina hem. Alla biståndshandläggare nämner att de äldre 

som inte vill ta emot hjälp har varit självständig genom hela sitt liv och upplever det på grund 

av detta skamligt att mottaga hjälp. En biståndshandläggare menar att introducera en insats för 
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den äldre för att sedan succesivt öka hjälpen, kan vara ett sätt att möta det motstånd som 

uppstår. 

8.1.4 Motivationsarbete 

Empirin visar att alla biståndshandläggare har ett eget utarbetat sätt att motivera de äldre till 

att ta emot hjälp. Genom att skapa en relation och bygga upp ett förtroende med den äldre, 

låta den äldre vänja sig vid hemtjänsten eller det samhälleliga systemet som en vårdinsats, kan 

det vara lättare för den äldre att ta emot hjälp. Alla biståndshandläggare är överens om att det 

är individens självbestämmanderätt som i första hand ska efterföljas. Att insatsen är tillfällig 

kan innebära att den äldre lättare mottager hjälp eftersom de inser att hjälpen inte är för evigt.   

8.1.5 Etik 

Empirin visar att om den äldre inte kan föra sin egen talan kan inte en biståndshandläggare 

bestämma att hjälp ska införas, trots ett uppenbart hjälpbehov. En del professioner saknar 

förståelse för biståndshandläggares ansvarsområde vilket leder till att professionerna är oense 

om vad som anses vara bäst för den äldre. Detta framförs framförallt då den äldre har 

sjukdomen demens. Det är viktigt att som myndighetsperson respektera den äldre då det kan 

vara en skrämmande och obehaglig situation som denne befinner sig i, genom att ställa sina 

egna föreställningar och förväntningar åt sidan och låta den äldre berätta om sin situation och 

beskriva vad den känner. Det är även upp till den äldre att avgöra vad som är mest viktigt och 

vad som väger tyngst i det återberättade. Genom att låta den äldre ta plats i mötet och vara den 

som avgör vad som är viktigt i den äldres återberättande kan upplevelsen av att be om hjälp 

bli mer positiv än om biståndshandläggaren lägger vikt vid sitt yrkesmässiga kunnande inför 

den äldre.  

8.1.6 Skillnader och likheter 

Empirin visar att fyra biståndshandläggare nämner att de äldre som bor på landsbygden har 

svårare att mottaga hjälp än de äldre som är bosatta i innerstaden. En av biståndhandläggarna 

nämner att personer som har ”varit inne i ett system under hela sitt liv” tar för givet att de ska 

bli omhändertagna. En av intervjupersonerna anser dock att det inte går att generalisera om 

insatsbehovet har sammankoppling med ekonomin, utan anser att det är personligheten som är 

avgörande om den äldre ansöker om insatser. Två biståndshandläggare anser att det inte går 

att generalisera om det finns skillnader eller likheter i de äldres förmåga att be om hjälp, 
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utifrån ett genusperspektiv, dock upplever en tredje biståndshandläggare att männen ber om 

hjälp i ett senare skede än vad kvinnorna gör. Äldre med invandrarbakgrund som ansöker om 

insatser har sämre hälsa än vad äldre svenskar har som ansöker om insatser. Likheten som 

nämns i empirin är att när behovet av stöd infinner sig blir de äldres förmåga och upplevelse 

av att be om hjälp lika.  

  

 

9. Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi att diskutera de äldres förmåga och upplevelse av att be om 

hjälp med stöd av den tidigare redogjorda forskningen, samt övrig litteratur.  

___________________________________________________________________________  

Vi har i studien undersökt de äldres förmåga och upplevelse av att be om hjälp utifrån 

biståndshandläggares perspektiv. Vi hade en förväntan, baserad på den yrkeserfarenhet inom 

äldreomsorgen som en av oss har, att äldre skulle ha svårare att be om hjälp än vad studiens 

resultat visar. Tidigare forskning bekräftar det vi har kommit fram till i flera aspekter. 

Hammarström (2006) nämner att anhöriga ofta vill mycket för sin egen skull, inte för sin 

förälders skull vilket även våra intervjupersoner har funderat kring. Det finns enligt 

Hammarström (2006) ett tvivel hos biståndshandläggarna om de anhörigas motiv och till 

deras argument om varför deras mor eller far ska få beviljat en insats vilket även våra 

intervjuer bekräftat.  

  

Vi hade för avsikt att belysa mötets betydelse men insåg att empirin gav oss inga svar på 

mötet som fenomen. Därför har vi avstått från att belysa mötets betydelse men inser att det är 

en viktig aspekt i den äldres upplevelse av att be om hjälp. Vi anser att en god och trygg 

relation mellan biståndshandläggaren och den äldre är väsentligt för att den äldre ska känna 

trygghet i mötet. Vi anser att tryggheten och förtroendet som växer fram i det goda mötet 

innebär att upplevelsen av att be om hjälp blir positiv för den äldre. Dunér och Nordström 

(2005) menar att de äldres upplevelse av det första mötet med en biståndshandläggare kan 

vara avgörande om den äldre i framtiden kommer vara villig att ta emot hjälp. Fler författare 

har benämnt mötet som viktig aspekt i det slutgiltiga resultatet. Heap (1995) menar att för att 
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de äldre ska få en positiv inställning till ett möte och därefter diskutera eventuella insatser är 

det en förutsättning att hjälparen, i detta fall biståndshandläggaren tar ansvar för att bemöta 

och beakta varje individs individualitet. 

Efraimsson (2005) har genom sin avhandling visat att vara oförberedd, att uppleva att den 

egna kroppen inte är som förut och att framtiden är osäker medför en känsla av existentiell 

sårbarhet. Vi har i vår studie konstaterat att behöva be om hjälp av andra väcker känslor hos 

den enskilde. De äldre kan uppleva en förlust av sin självständighet men även drabbas av en 

livskris. Dunér och Nordström (2005) beskriver känslan av att hamna i en livskris som 

plågsamt. Vidare säger de att vara beroende av andra människor i sitt vardagliga liv kan både 

vara skamligt och kränkande hos de äldre och det kan ta tid för dem att acceptera situationen. 

Om den äldre inte kan föra sin egen talan kan inte en biståndshandläggare bestämma att hjälp 

ska införas, trots ett uppenbart hjälpbehov. Som biståndshandläggare arbetar man utifrån 

Socialtjänstlagen som har utgångspunkt att insatser sker utifrån medborgarens fria vilja 

(Thorslund, 2009). Detta innebär att biståndshandläggare inte får överskrida den äldres 

självbestämmanderätt och införa tvångsåtgärder om hon eller han anser att den äldre far illa 

(Thunved, 2012). Vi har upprepande gånger funderat kring när den etiska gränsen når sin 

ände vad gäller den enskildes rättighet till självbestämmande. I detta avseende upplever vi att 

det väcker en ambivalent känsla inom oss. Vi har inte kunnat komma fram till vad som är rätt 

eller fel eller vilket som väger tyngst, den äldres självbestämmanderätt eller den äldres 

säkerhet. Dunér och Nordström (2005) menar att biståndshandläggaren hamnar i en konflikt 

mellan de äldres självbestämmanderätt och sitt eget moraliska ansvar. Att hamna i detta 

olösbara dilemma kommer att föra biståndshandläggaren till att agera med underlåtenhet eller 

med ett övergrepp. 

Vi fick vår föreställning bekräftad om de skillnader som finns angående äldres förmåga av att 

be om hjälp. Äldre som bor på landsbygden har svårare att mottaga hjälp än de äldre som är 

bosatta i innerstaden och äldre som har det bättre ställt ställer högre krav än de som har det 

sämre ställt.  Hur avgörande är resultatet avseende generationen? Beror detta entydiga resultat 

på att det råder en viss kultur om att de äldre ska klara sig själva i den generation äldre som 

finns idag? Kommer det att vara stor skillnad i synen på att be om hjälp om 40 år? 

Empirin visar att alla biståndshandläggare har ett eget utarbetat sätt att motivera de äldre till 

att ta emot hjälp. Vi efterfrågar en utarbetad metod att möta äldre som ställer sig tveksamma 
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till att ta emot hjälp trots ett uppenbart hjälpbehov. Att ha en utarbetad metod anser vi skulle 

leda till att de äldre synliggörs som grupp och att deras välmående skulle anses lika viktig som 

andra utsatta sociala grupper i samhället. Att ha en utarbetad metod kan även innebära att 

biståndshandläggare får ett arbetsredskap som kan underlätta deras arbetssätt i bemötandet för 

att underlätta förmågan och upplevelsen för den äldre att be om hjälp.   
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Bilaga1 

Intervjufrågor/checklista 

Vi inleder med att berätta om vårt arbete och ber biståndshandläggaren som intervjuas att berätta kortfattat om 

sig själv och sin yrkeserfarenhet som biståndshandläggare.   

 

Allmänt om arbetet: 

 Hur kan den första kontakten med en biståndshandläggare se ut? 

 Berätta hur första mötet mellan biståndshandläggare och vårdtagare kan se ut?  

 

 

Biståndshandläggarens förhållningssätt och syn på hjälp: 

 Hur avgör du som biståndshandläggare om en person behöver insatser?  

 

 På vilket sätt tror du att de äldre upplever av att be om hjälp? 

 

 Hur definierar du behov av hjälp? 

 

 

Mötet mellan biståndshandläggaren och vårdtagaren: 

 På vilket sätt påverkar du som biståndshandläggare den äldre? 

 

 Upplever du att anhöriga påverkar vårdtagarens förmåga att be om hjälp? 

  

 Upplever du att du behöver motivera den äldre att ta emot hjälp? Vad kan det handla om, oro, skam 

etc.? 

 

 Hur upplever du de äldres förmåga att be om hjälp? 

 

 När tycker du att det blir ett problem när vårdtagaren inte vill ta emot hjälp?  

 

 

Den generösa vårdtagaren: 

 Upplever du någon gång att en vårdtagare ber om mer hjälp än du bedömer att den behöver? 

 

 Om du skriver ett avslag, vad brukar ansökan handla om då? 

 

 

Biståndshandläggarens arbetssätt: 

 De gånger du behöver motivera den äldre, vilket arbetssätt använder du då? 

 

 Upplever du att det förekommer vissa skillnader/likheter i ansökningen om den som ansöker om 

stödinsatser är tex. man/kvinna, har det bra ställt/mindre bra ställt, landsbygden/innerstaden, har 

invandrarbakgrund/infödd svensk? 

 


