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Abstract 

Author: Nicklas Persson 

Title: The social rights of the elderly: A qualitative study with guaranteed cohabitation for 

elderly couples as the example [Sociala rättigheter inom äldreomsorgen- en kvalitativ stuide 

med parboendegarantin som exempel] 

Supervisor: Lottie Giertz 

Assessor: Anders Lundberg 

 

Guaranteed cohabitation of elderly couples is a new law that gives elderly couples the right to 

live together in special housing. Even if only one of the spouses has an administrator’s 

decision to live in special housing. The aim of this study is to describe and understand how 

three municipalities materialize the social rights guaranteed for the elderly couples’ 

cohabitation. This qualitative study is based on four semi-structured interviews and official 

documents. Those who participated in the study work as various officials and the aim of the 

interviews were to find out how the officials work and offer the guaranteed cohabitation of 

elderly couples in their community.  The results of the study show that the officials have a 

good discretion when it comes to working with the guaranteed cohabitation of elderly 

couples. Although the guarantee cohabitation of elderly couples gives elderly couples the 

right to live together. There are not any rules or guidelines to how the rights should be 

implemented. So each municipality can decide for themselves how they want to provide 

elderly couples cohabitation. 
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1 Inledning      

1.1 Problemformulering 

Den svenska äldreomsorgen styrs bland annat av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som är en 

ramlag. En ramlag öppnar upp för ett stort handlingsutrymme för hur lagen kan tillämpas. 

Detta ger varje kommun en frihet att utforma sina verksamheter efter behov och lokala 

förutsättningar (Blomberg & Petersson, 2003; Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Med det 

handlingsutrymme som kommunerna har ska de tillgodose de rättigheter som medborgare har. 

Staffan Blomberg och Jan Petersson (2003) har i sin studie undersökt hur sociala rättigheter 

ser ut för de äldre i den svenska äldreomsorgen. De delar upp sociala rättigheter i tre aspekter: 

formella sociala rättigheter, materialiserade sociala rättigheter och värderingar. Formella 

rättigheter definierar de som utfästelser i form av lagar och riktlinjer. Dessa kan förekomma 

både på nationell nivå exempelvis socialtjänstlagen och på kommunal nivå i form av olika 

omsorgsgarantier. Materialisering är det faktiska innehållet som medborgaren får ta del av och 

värderingar innefattar de rättigheter som de äldre anser sig ha. Blomberg och Petersson (2003) 

har sett i sin studie att de formella sociala rättigheterna har stärkts inom äldreomsorgen, då de 

blivit mer synliga och preciserade. Men samtidigt har detta skett parallellt med att de äldres 

uppfattningar och värderingar kring vad som ska ingå i en insats har fått stå tillbaka mot 

organisationsbestämda kriterier som ofta är standardiserade i så kallade omsorgsgarantier 

(Blomberg & Petersson, 2003).  

 

Fler forskare som har forskat kring rättigheter är Antoinette Hetzler (1994) och Anna 

Hollander (1995). De båda har forskat och undersökt rättigheter ur olika synvinklar som är 

intressanta när det kommer till att undersöka formella sociala rättigheter. Hetzler (1994) tar i 

sin studie upp organisationens roll när det kommer till att utforma faktiska rättigheter. Hon 

menar att en lag måste accepteras av de tjänstemän som ska tillämpa den. Hollander (1995) 

har i sin studie bland annat tittat på om socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en rättighetslag. 

Det finns ingen exakt definition på vad som är en rättighetslag men Hollander (1995) 

beskriver att en rättighet ska uppfylla några krav: Rättigheten ska vara utformad som en 

individuell rättighet, rättigheten ska vara preciserad när det kommer till innehåll och 

förutsättningar och rättigheten ska vara utkrävbar dvs. den ska ge den enskilde en möjlighet 

att överklaga (Hollander, 1995).  
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I denna studie kommer Blomberg och Peterssons (2003) definition av formella sociala 

rättigheter det vill säga en utfästelse som är formulerad i lag eller ett kommunalt beslut att 

användas.  Ett exempel på en relativt ny formell rättighet i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

är parboendegarantin, den trädde i kraft 1 november, 2012. Meningen med parboendegarantin 

är att äldre par ska få möjligheten att fortsätta bo tillsammans när de flyttar in på ett särskilt 

boende även om bara den ena har ett beslut om särskilt boende. Parboendegarantin är ett 

politiskt beslut som nu ger äldre par en formell rättighet att bo tillsammans på ett särskilt 

boende. Denna studie kommer att fokusera på tjänstemännens perspektiv då det är de som 

kommer i kontakt med den nya lagstiftningen i sitt dagliga arbete. Och parboendegarantin är 

intressant att undersöka för det är en relativt ny lagstiftning, och det är av ett samhälleligt 

intresse att undersöka hur tjänstemännen tolkar och implementerar den nya lagstiftningen.  

 

När en biståndshandläggare tar ett biståndsbeslut som rör äldre och deras behov av 

hjälpinsatser regleras det utifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap 1§. Då tittar 

biståndshandläggaren på begreppet ”livsföring i övrigt” som i princip rymmer allt som inte 

rör den enskildes ekonomi och det är den som reglerar rätten till exempelvis hemtjänst eller 

boende på ett särskilt boende (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Parboendegarantin är mer 

preciserad än den traditionella biståndsparagrafen, den ger äldre större möjligheter att hävda 

sin rätt när det kommer till parboende på ett särskilt boende. Eftersom det ska ingå i en skälig 

levnadsnivå att äldre ska kunna bo tillsammans på ett särskilt boende.  

Parboendegarantin ger äldre medborgare en starkare rättighet än den traditionella 

biståndsparagrafen enligt Hollanders (1995) definition av en rättighet då den är utformad som 

en individuell rättighet som går att överklaga. Även om parboendegarantin är mer specificerad 

än den traditionella biståndsparagrafen så finns det vissa delar som inte är preciserade och 

detta öppnar upp för ett tolkningsutrymme när det kommer till vissa delar av 

parboendegarantin. Det är till exempel upp till varje kommun att själva avgöra vad som ska 

ingå i parboende i deras kommun enligt propositionen till parboendegarantin ”reglerna 

föreslås se lika ut för hela landet även om utformningarna kan variera och behöva anpassas 

till lokala förhållanden” (prop 2011/12:147, s.28). Detta gör att när det kommer till 

materialiseringen av parboendegarantin så beror det på hur tjänstemän som 

biståndshandläggare använder sitt handlingsutrymme när det kommer till att erbjuda 

parboende för äldre par. Parboendegarantin ger nu äldre par en formell social rättighet att bo 

tillsammans men hur ser den faktiska rättigheten ut ute i landet.  
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1.2 Syftet 

Syftet med studien är att beskriva och förstå hur tre1 kommuner materialiserar den sociala 

rättigheten parboendegarantin för äldre. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka politiska beslut eller policys finns det som handlar om parboende i 

kommunerna? 

2. Vilket handlingsutrymme har tjänstemännen när det gäller den faktiska 

utformningen av parboendegarantin och hur resonerar de?   

3. Hur hanteras den formella sociala rättigheten parboendegarantin i kommunerna?   

I denna studie har jag valt att enbart se ur ett tjänstemannaperspektiv där jag även räknar in 

politiker.  

 

1.4  Disposition 

Jag kommer i kapitel 1 inleda uppsatsen med en bakgrund till parboendegarantin. I kapitel 2 

presenteras tidigare forskning som jag ansett är relevant för studien. I kapitel 3 teori 

presenteras de teoretiska teorier och begrepp som jag avsett att använda för att kunna 

analysera min empiri.  I kapitel 4 beskrivs den metod som jag använt när jag utfört min studie. 

I kapitel 5 redovisas analys och resultat i löpande text detta för att undvika upprepningar. I 

Kapitel 6 presenterar jag slutdiskussion som innehåller sammanfattning, slutdiskussion 

metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning       

 

1.5 Bakgrund  

Innan lagändringen 2012 behövde kommunerna inte ge makar och sambos plats på samma 

boende om bara den ena maken eller sambon hade ett särskilt boende beslut. Men om båda 

makarna hade varsitt beslut om särskilt boende hade de rätt att bo i samma boende enligt 

Socialtjänstförordningen (2001:937) 2 kap.2§. Där står det att det ingår i en skälig 

levnadsnivå att båda bereds plats i samma boende. Däremot kunde kommunerna själva innan 

använda sitt handlingsutrymme och erbjuda äldre par möjligheten att bo tillsammans på ett 

särskilt boende, även om bara den ene maken eller sambon hade ett beslut om särskilt boende. 

Under 2010 pågick ett rättsfall där en kommun avslog ett pars ansökan om gemensamt boende 

i ett servicehus. Skälet till avslaget var att kvinnas behov ansågs vara tillgodosett i det egna 
                                                 
1 Motivering av antal kommuner finns under urval i kapitel 4 
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boende men mannen var berättigad till ett särskilt boende. (Rå 2010, ref.86). Detta ledde till 

en politisk diskussion om ett införande av en parboendegaranti inom äldreomsorgen. ”Tills 

döden skiljer oss åt” är en rapport som Folkparitet publicerade 2010. Rapporten är en 

kartläggning av kommunernas möjlighet att erbjuda äldre par att fortsätta leva tillsammans på 

ett särskilt boende även om bara den ene har behov av boende i särskild boendeform. 

Riksdagens utredningstjänst fick i uppdrag av Folkpartiet att skicka ut en enkät till 290 av 

Sveriges kommuner, 213 av landets 290 kommuner svarade på enkäten där enkätfrågan löd:  

Erbjuder er kommun möjlighet för par att fortsätta leva i samma boende även i fall 

där enbart den ene makan/maken/sambon/registrerade partnern är i behov av 

äldreboende?(Folkpartiet 2010, s.16) 

 

Det var 44 kommuner som svarade att de alltid erbjuder möjlighet till parboende (Folkpartiet 

2010). Efter den första kartläggningen 2010 gav Folkpartiet riksdagens utredningstjänst i 

uppdrag att göra en uppföljande rapport 2011 rapporten fick namnet ”Länge leve kärleken”. 

Där undersöktes hur många av Sveriges kommuner som hade fattat beslut om en kommunal 

parboendegaranti, 246 av landets 290 kommuner besvarade enkäten (Folkpartiet, 2011). En 

tredjedel av landets kommuner hade sommaren 2011 infört kommunal parboendegaranti.  

Dessa två rapporter har sedan varit en del av underlaget till propositionen till 

parboendegarantin 2011/12:147, som är grunden till en ändring i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Parboendegarantin klargör att det ska ingå i en skälig levnadsnivå för äldre 

människor som levt och bott tillsammans under en längre tid ska kunna fortsätta leva och bo 

tillsammans på ett särskilt boende, trots att även om bara den enes behov kräver boende i 

särskild boende. Den som har blivit beviljad boende i särskild boende ska kunna fortsätta bo 

tillsammans med sin make eller sambo, 4 kap. 1c § SoL 

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild 

boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna 

sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret 

varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att 

paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.  

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild 

boendeform. 
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2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning som jag kan koppla till mitt 

syfte med studien som är att förstå hur olika kommuner materialiserar rättigheter som 

parboendegarantin för äldre. Forskningen i detta avsnitt handlar bland annat om det sociala 

medborgarskapet och sociala rättigheter, då mitt intresse gäller social rättighetslagstiftning.  

Jag bland annat valt forskning som behandlar hur biståndshandläggningen ser ut inom 

äldreomsorgen, för att belysa kunskapsläget när det gäller beslutsfattande inom området. Jag 

har även forskning som belyser vilka problem som kan finnas i samband med implementering 

av en ny lag, då parboendegarantin är ett exempel på hur en lag implementeras. Denna 

forskning anser jag vara relevant för min studie då den ger mig en kunskap kring 

äldreomsorgen samt hur man ser på det sociala medborgarskapet och sociala rättigheter.        

 

Det sociala medborgarskapet  

I sin studie har Blomberg och Petersson (2003) tittat på hur det sociala medborgarskapets 

innebörd har förändrats under 1990-talet inom den svenska äldreomsorgen. 

De utgår ifrån Marshalls teori om medborgarskapet, 1949 skrev Marshall uppsatsen 

Citizenship and social Class som handlar om det moderna medborgarskapet och hur den har 

vuxit fram (Johansson, 2008). Marshall ansåg att starten för utvecklingen av medborgarskapet 

vi ser idag går tillbaka till 1700-talet, en modern rättsordning växte fram och Kungens 

absoluta makt började minska (Johansson, 2008). Marshall delar in medborgarskapet i tre 

komponenter:  

1. Civila rättigheter 

2. Politiska rättigheter  

3. Sociala rättigheter 

Civila rättigheter utgörs av de rättigheter som garanterar individens frihet som yttrandefrihet, 

rätten till att äga egendom, rätten att sluta kontrakt och rätten till likhet inför lagen 

(Marshall & Bottomore, 1992). Politiska rättigheter utgörs av de rättigheter som garanterar 

att individen har rätten att rösta i allmänna val, rätten att bli medlem i ett politiskt parti eller 

företräda ett politiskt parti (ibid.) Marshall och Bottomore (1992) anser att sociala rättigheter 

täcker in allt från viss ekonomisk välfärd och trygghet, till rätten att fullt ta del av samhällets 

arvegods. Håkan Johansson (2008) beskriver sociala rättigheter och socialt medborgarskap 

som den status och de rättigheter som medborgare berättigas till av välfärdsstaten.  
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I sin studie tittar Blomberg och Petersson (2003) på hur det sociala medborgarskapet 

konstrueras i relation till rättigheters faktiska innehåll. Blomberg och Petersson (2003) 

beskriver att det sociala medborgarskapet har tre aspekter som betraktar de sociala 

rättigheternas betydelse för konstruktionen av och innehållet i ett socialt medborgarskap: 

1. Att ha en rättighet - formella rättigheter  

2. Att få sin rättighet -materialisering  

3. Att vilja eller anse sig ha rättigheten värderingar 

De formella sociala rättigheterna är de lagar, politiska beslut och riktlinjer som kommunerna 

har att arbeta med och de rättigheter som äldre har. Blomberg och Petersson (2003) använder 

ordet materialisering för att beskriva hur de äldres faktiska rättigheter tar form. De menar att 

den äldre ska få en möjlighet att påverka formuleringen av sitt behov och utformningen av 

insatsen, exempel hur ofta de vill ha hjälp med uppstigning på morgonen (Blomberg & 

Petersson 2003, s.314). Blomberg och Petersson (2003) tar upp att i och med uppkomsten av 

ett omsorgsyrke innebär det en ökad professionalisering och professionsmakt. Den 

professionella tillskrivs och tillskriver sig i denna process en ökad auktoritet vad det gäller att 

veta bäst, vilka behov som ska tillgodoses och vilka insatser som är bäst lämpade (ibid.) 

Genom att äldreomsorgen har blivit mer professionaliserad och byråkratiserad så har 

insatserna blivit standardiserade för att garantera att alla får samma behandling och 

ransonering av resurser. Detta leder i bästa fall för den äldre att rättssäkerheten ökar men 

samtidigt att de äldres möjligheter att få gehör för sin individuella situation minskar. Till sist 

är det de värderingar som finns kring äldreomsorgen och är det som de äldre anser sig ha rätt 

till (Blomberg & Pettersson, 2003). Dessa tre aspekter använder Blomberg och Petersson 

(2003) för att utreda sambandet mellan det sociala medborgarskapet och de sociala 

rättigheterna inom äldreomsorgen. De har sett i sin studie att de sociala rättigheterna har 

stärkts inom äldreomsorgen. Men samtidigt har detta skett parallellt med att de äldres 

värderingar har fått stå tillbaka mot organisationsbestämda omsorgsgarantier (Blomberg & 

Petersson 2003). Ett exempel på ett sådant kriterium är att en äldre har rätt till en promenad i 

veckan men kan inte helt styra hur länge den ska vara och när eller om den vill ha fler än en 

promenad. Detta har lett till en ökad klyfta mellan vad de äldre förväntar sig att få och vad de 

faktiskt får (ibid.)  

 

Implementering av sociala rättigheter har studerats i olika sammanhang. Hetzler (1994) visar 

på organisationens roll och de anställdas betydelse i en svensk kontext. Hetzler (1994) har i 

sin studie som handlar om bland annat sociala rättigheter tittat på hur försäkringskassan 
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tillämpar rätten till handikappersättning. Hetzler (1994) tar upp att det finns en tendens i 

lagstiftningssammanhang att vackla mellan begreppen social rättighet och social förmån. Hon 

beskriver att kommunernas skyldigheter har ökat med tiden om man tittar 50 år bakåt i den 

svenska socialpolitiken, men individens formella rätt inte har vidgats i samma grad (ibid.). Ett 

exempel hon använder är hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där anges ingen formell rätt 

för den enskilde till sjukvård utan istället finns det en skyldighet för varje landsting att 

erbjuda sjukvård (ibid.) Hetzler (1994) tar även upp organisationens roll när det kommer till 

att utforma faktiska rättigheter. Hon beskriver att en lag och dess bakomliggande avsikt måste 

accepteras av de myndigheter och tjänstemän som ska tillämpa den. Den accepten är 

nödvändig för att lagens tillämpning ska uppfylla lagstiftarens förväntningar (ibid.)   

 

Rättighetssubjekt eller omsorgsobjekt   

Titti Mattsson (2008) har i sin studie tittat på forskningen kring barn och barndomen. Hon är 

speciellt intresserad av att se hur synsättet på barn och barndom utformas i lagar och 

förarbeten, och hur dessa synsätt återspeglas i den praktiska tillämpningen av lagen. Mattsson 

(2008) tar upp två begrepp, rättighetssubjekt och omsorgssubjekt som hon använder för att 

synliggöra två skilda synsätt på barn. Rättighetsdiskursen ser barnet som subjekt och 

medborgare med ett rättighetsanspråk, i denna diskurs kommer barnets egna behov och 

intressen till uttryck, genom delaktighet ifrån barnets sida (ibid.) Sen är det omsorgsdiskursen 

som ser på relationen mellan omsorgsgivaren och objektet. Det innebär att den vuxne har 

tolkningsföreträde att avgöra vad som är bäst för barnet i relation till barnets behov (ibid.) Det 

går enligt min uppfattning att använda de två begreppen till att se på hur man ser på äldre och 

hur deras situation tolkas i lagen. Den äldre kan ses som ett rättighetssubjekt, den äldre är ett 

subjekt och en medborgare med ett rättighetsanspråk. Sen går det att använda 

omsorgsdiskursen när man tittar på relationen mellan en biståndshandläggare och den äldre. 

Det är biståndshandläggaren som har rollen som den som vet bäst och har tolkningsföreträde i 

att avgöra vad som anses vara bäst för den äldre.  

 

Biståndshandläggning inom äldreomsorgen  

Katarina Andersson (2004) har gjort en kvalitativ studie där hon undersökte 

biståndsbedömares resonemang kring de behovsbedömningar som görs. Syftet med studien 

var att analysera biståndsbedömarnas argumentation vid bedömningar av äldres behov och 

tilldelning av hjälpinsatser (Andersson, 2004). Studien visar att biståndsbedömaren ofta 

hamnar i ett dilemma i sitt arbete, speciellt i sin position mellan den äldre och de politiska 
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beslut som de måste följa. Det finns grundläggande steg och lagar som biståndsbedömaren 

måste följa i sitt arbete. Men biståndsbedömaren måste även göra en individuell bedömning 

för varje klient. I Anderssons (2004) studie deltog sex biståndsbedömare som tar upp fyra 

teman som de tänker på i ett handläggningsärende: Finns det ett behov? Kan det lösas på ett 

annat sätt? Är individen berättigad till hjälp? Kan individen uppnå en skälig levnadsnivå?  

 

Biståndsbedömaren ska se om det verkligen finns ett behov och då är det den egna förmågan 

som den äldre har som biståndsbedömaren tittar efter. ”Egen förmåga innebär att man är klar 

och redig, att man i princip kan ta sig för att lyfta på telefonluren och beställa matvaror eller 

anlita en städfirma själv” (Andersson 2004, s.283). Sedan tittar biståndsbedömaren på om det 

kan lösas på ett annat sätt. Kan det lösas på annat sätt genom att de äldre bor tillsammans med 

en make eller partner och den är frisk, då ska maken stå för hushållsarbetet men inte den 

personliga omvårdnaden. Den andra maken är skyldig att utföra hushållstekniska göromål 

eftersom det står skrivet i äktenskapsbalken. Personlig omvårdnad som dusch, påklädning och 

toalettbesök anses inte vara ett normalt påtagande och anhöriga anses inte skyldiga att utföra 

detta (ibid.). Sedan tittar biståndsbedömaren om den äldre är berättigad till hjälp, om den 

äldre har möjlighet att själv utföra något eller har ekonomiska förutsättningar då är den äldre 

inte berättigad till hjälp ”Det är ganska stort tolkningsutrymme för skälig levnadsnivå” 

(Andersson 2004, s.286). Skälig levnadsnivå ser olika för olika personer. Beroende på var 

man är i livet och vad man är van med så ser det olika ut och biståndsbedömarna måste göra 

en individuell bedömning för vad som kan anses skäligt. Det som vissa anser som en skälig 

levnadsnivå behöver inte vara det för andra (ibid.). 

 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som flera forskare har tittat på. Margareta Lindelöf och Eva 

Rönnbäck (2007) har i sin studie tittat på hur handläggning av en ansökan om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kan gå till med de svårigheter och fallgropar som 

handläggare stöter på. Lindelöf och Rönnbäck (2007) tar upp att vid bedömning av bistånd 

tittar biståndshandläggaren på om insatsen kan tillförsäkra den hjälpsökande en skälig 

levnadsnivå, vilket omnämns i 4 kap. 1§ SOL.  Men lagstiftaren nämner inte vad som bedöms 

vara skälig utan hänvisar till individen och individens livssituation (ibid.)  

 

Implementering 

Anders Sannerstedt (2001) har forskat om implementering och de problem som finns kring 

implementering. Enligt Sannerstedt (2001) innebär implementeringsproblemet att politiska 
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beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett. Sannerstedt (2001) skiljer mellan två 

roller i det politiska livet, beslutsfattarrollen och verksställarrollen.  Han menar att det finns 

ett glapp mellan beslutfattarna och de professionella som ska verkställa besluten. 

Beslutfattaren saknar ofta som regel den professionella kompetensen och kan inte hantera en 

situation som kräver ständiga prioriteringar och ständiga individuella hänsynstaganden. Den 

professionella besitter den sakkunskapen som skall svara för innehållet i det löpande arbetet 

med människor (Sannerstedt, 2001). Så relationen mellan beslutsfattare och verkställare kan 

beskrivas i två termer: Styrning och kontroll. 

Styrning : denna kan ske i olika former; direkt styrning, som innebär att beslutsfattaren direkt 

talar om för verkställaren vad denne skall göra; och indirekt styrning, som påverkar 

förutsättningarna för verkställandet.  

Kontroll: beslutsfattaren kontrollerar hur de politiska besluten genomförs. Med kontroll 

menar Sannerstedt (2001) hur beslutfattaren i efterhand får information om hur tillämparen 

har följt styrningen (Sannerstedt 2001, ss.19-20).  

 

3 Teori  

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som jag analyserat min empiri med. Den 

teori jag valt att använda är Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och deras 

handlingsutrymme. För att se hur biståndshandläggare och andra tjänstemän använder sitt 

handlingsutrymme när det kommer till att erbjuda de äldre parboende. 

Jag har också valt att använda mig av pastoralmakt, som är ett begrepp som jag kommer 

använda för att tydliggöra maktförhållanden mellan de äldre och tjänstemännen.  

 

Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

Uttrycket gräsrotsbyråkrat är en översättning av Lipskys term ”Street level bureacrats” Lipsky 

definierar gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda som har direktkontakt med medborgare i 

sitt arbete (Lipsky, 2010). Typiska gräsrotsbyråkrater är människor som arbetar inom 

sjukvården, skolan och inom socialtjänsten. Gräsrotsbyråkratens roll i en organisation är att 

vara representant för organisationen och är den person som är i kontakt med medborgaren 

som är i behov av hjälp. Denna position innebär ett inbyggt dilemma då gräsrotsbyråkraten 

möter medborgaren som människan till människa. Dilemmat består av att på ena sidan har 

gräsrotsbyråkraten ett uppdrag ifrån en organstation och måste följa de lagar och rutiner som 

finns.  På andra sidan står ”klienten” som är i behov av den hjälp som organisationen 
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erbjuder. Gräsrotsbyråkraten måste följa de lagar och rutiner som finns samtidigt som de ska 

göra individuella bedömningar i varje fall (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).    

Johansson (2008) anser att den handlingsfrihet som kännetecknar gräsrotsbyråkrater inte får 

se ut hur som helst. Utan det handlingsutrymme som en gräsrotsbyråkrat har måste även 

innefatta en möjlighet till att fatta beslut som påverkar den service som en människa är i 

behov av. Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver något liknande att en gräsrotsbyråkrat i sin 

roll som till exempel en biståndshandläggare har i sitt arbete ett ansvar och en befogenhet att 

fatta beslut som ger biståndshandläggaren ett stort inflytande eller makt. Gräsrotsbyråkraten 

har också ett handlingsutrymme i sitt arbete och med ett stort handlingsutrymme kan 

gräsrotsbyråkraten utforma verksamheten så som situationen kräver och efter individuella 

önskemål (Sannerstedt, 2001). Men gräsrotsbyråkraten kan även ha ett begränsat 

handlingsutrymme beroende på vilket uppdrag den har genom de ramar och regler som den 

organisationen som gräsrotsbyråkraten arbetar i satt upp (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008).  

 

Bo Rothstein (2010) använder istället för termen gräsrotsbyråkrat istället termen 

frontlinjebyråkrat och han beskriver att människor som arbetar inom socialt arbete är operativ 

fältpersonal. Med operativ personal menar Rothstein (2010) de som direkt möter klienten till 

exempel lärare och socialarbetare, det är dessa som i realiteten utformar åtgärder i en 

organisation. Politikerna kan inte bestämma alla de praktiska åtgärder som den operativa 

personalen använder i mötet med klienten. Det är läraren eller socialarbetaren som avgör vilka 

åtgärder som ska vidtas i mötena med klienten ”ges rätt att självständigt och på eget ansvar 

bedöma vilka insatser som är lämpliga i den aktuella situationen” (Rothstein 2010, s.105). Det 

innebär för den enskilda medborgaren att många viktiga beslut utformas av lokala offentliga 

organ och enskilda tjänstemän (ibid.). För att detta ska kunna fungera krävs ett stort 

handlingsutrymme och att åtgärderna är legitima, en följd av detta blir ansvarsfrågan. Är det 

politikerna med begränsat utrymme att påverka enskilda beslut eller är det de enskilda 

tjänstemännen som tar beslut i de enskilda fallen som är ansvariga. Detta kallar Rothstein 

(2010) för demokratins svarta hål.   
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Pastoralmakt 

Michel Foucaults (1983) begrepp pastoralmakt refererar till den gamla kristna traditionen där 

kyrkan och speciellt kyrkoherden hade stor makt i samhället under 1500-talet. Kyrkans 

ställning var stark och med en lokal kyrkoherde som skulle trygga alla församlingsbors 

frälsning i livet efter detta. Kyrkan byggde upp ett system där kyrkoherden hade makt att 

påverka enskilda medborgare och även kunde påverka hela samhället (Foucault, 1983). 

Alexandru Panican och Rickard Ulmestig(2011) beskriver att pastoralmakten har tre 

principer:  

• Pastorn/experten skall hjälpa/frälsa både den enskilde och gemenskapen 

• Hjälppraktiken regleras genom lag. Genom lag får experten ett verktyg som förmår 

hjälpmottagaren att följa den villkorade frälsningen/hjälpen 

• Praktiken vilar på en sanning 

Pastoralmakten handlar inte om en total kontroll utan den handlar först och främst om att 

hjälpa medborgaren (Järvinen, 2002). I det moderna samhället har inte kyrkan samma 

maktposition längre men pastoralmakten har levt vidare i välfärdstatens hjälpande, vårdande 

och kontrollerande institutioner (Järvinen 2002). Pastoralmakten har förändrats, det handlar 

inte längre om att garantera frälsning efter döden för medborgaren utan det handlar om att 

garantera trygghet och säkerhet här och nu. Det specifika för pastoralmakten är att kontroll 

och stöd är så sammanvävt att maktaspekten döljs. Kyrkoherdens roll har tagits över av andra 

professioner som läkare, socialarbetare, poliser, psykologer alla de som arbetar inom 

människobehandlade institutioner. Pastoralmakten har fortfarande kvar sin ursprungliga 

funktion att kontrollera och hjälpa befolkningen (Järvinen, 2002; Panican &Ulmestig, 2011).  

 

4 Metod    

Vetenskaplig ansats  

Studien är kvalitativ och mitt syfte med studien är att förstå hur tre kommuner materialiserar 

den sociala rättigheten parboendegarantin för äldre. Det arbetssätt som använts i studien är 

abduktion. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1999) beskriver att abduktion är en modell som 

ligger mellan induktion och deduktion. Alan Bryman (2011) beskriver att deduktion utgår 

från teorin och induktion utgår ifrån fakta, empirin. Abduktion utgår från empiriska fakta men 

avvisar inte teorietiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg 1999). När jag gjorde studien 

utgick jag inte enbart ifrån teorin eller empirin utan har använt mig av både teori och empirin.  
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Val av metod 

Tillvägagångssättet i studien är av kvalitativ karaktär och i denna studie har jag använt 

triangulering för att få svar på frågeställningarna. Triangulering innebär att man använder fler 

än en metod en studie eller undersökning. Det innebär att forskaren kombinerar olika metoder 

och ger ofta en fullständig bild än vad en metod gör ( Bryman, 2011; Eliasson, 2006).  

De metoder som används i studien är intervjuer som är en kvalitativ metod och officiella 

dokument och en mindre enkät som är kvantitativa metoder. Genom att använda flera metoder 

i studien har jag fått en djupare förståelse som jag inte hade fått om jag enbart hade använt en 

metod. 

 

Kvalitativ intervju  

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer som en av insamlingsmetoderna. För i en 

kvalitativ forskningsintervju ”produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson” (Kvale & Brinkmann 2009, s.98). Då jag är intresserad av att få reda på hur 

olika tjänstemännen tänker och resonerar kring parboendegarantin så är detta en lämplig 

metod att använda i studien. Det finns några olika intervjuformer när det kommer till 

kvalitativa intervjuer, i ostrukturerade intervjuer där intervjuaren har en lista med allmänna 

frågor där frågornas formulering och ordningsföljd skiljer mellan varje intervju. I 

strukturerande intervjuer ställer intervjuaren frågor som är bestämda i förväg enligt ett schema 

och syftet är att alla intervjupersoner får samma frågor utan någon variation (Bryman, 2011). 

Men jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide (se bilaga 1), 

istället för en ostrukturerad eller strukturerad intervju. Jag vill ha möjligheten att använda en 

intervjuguide med fasta frågor men ändå kunna använda mig av följdfrågor. I intervjuguiden 

som används i en semistrukturerad intervju ställs samma frågor till alla intervjupersoner men 

frågorna är öppna och ger intervjupersonerna en möjlighet att utveckla sin åsikt om samma 

frågor (ibid.). I mina frågeställningar vill jag bland annat få reda på vilket handlingsutrymme 

tjänstemännen har när det kommer till utformningen av parboendegarantin och hur de 

resonerar. Genom öppna frågor och följdfrågor kan jag få intervjupersonernas egna tankar och 

åsikter kring parboendegarantin. Därför är semistrukturerade intervjuer där frågorna är öppna 

och lämnar plats för följdfrågor ett bra sätt för mig att få svar på mina frågeställningar.  
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4.1 Urval  

För att få en helhetsbild hur det kan se ut i en kommun ville jag inte enbart intervjua 

biståndshandläggare utan även andra personer som arbetar inom äldreomsorgen och som varit 

med i diskussioner kring parboendegarantin. För att få tag i intervjupersoner vände jag mig 

därför till personer i några kommuner som jag trodde kunde hjälpa mig att få kontakt med 

exempelvis biståndshandläggare, boendeplanerare, enhetschefer, områdeschefer, politiker osv. 

som var insatta i ämnet. Denna urvalsmetod kallas enligt Bryman (2011) snöbollsurval, som 

innebär att forskaren tar kontakt med ett litet antal personer och sedan får hjälp av dessa att få 

kontakt med lämpliga informanter. Fördelen med denna urvalsmetod är att jag fick hjälp med 

att få tag i personer som är lämpiga som intervjupersoner. Kriteriet jag hade på 

intervjupersonerna är att de ska ha arbetat med, eller ha varit med i diskussioner kring 

parboendegarantin. Nackdelen med metoden är att jag var helt utelämnad till de personer som 

jag tagit kontakt med. Jag hade inte heller någon kontroll över vilka som blev tillfrågade, och 

det fanns en risk att de som lovat att hjälpa mig inte fick tag i någon eller att de väljer att inte 

leta upp någon. Men den tid som jag sparade genom att få hjälp att hitta lämpliga 

intervjupersoner gjorde att jag valde att ta den risken. De kommuner som jag valde att ta 

kontakt med har tidigare deltagit i de rapporter ifrån 2010 och 2011 som handlade om 

parboendegarantin. Genom att göra detta begränsade jag mitt urval till de kommuner som har 

diskuterat parboende eller har parboende innan lagändringen den första november 2012.   

 

Utfall 

Min ambition var att intervjua sex tjänstemän, men det visade sig att det var svårt att få tag i 

personer som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Jag började med att skicka ett 

mail till några av de kommuner som hade svarat och deltagit i de två rapporterna som 

Folkpartiet hade utfört 2010 och 2011. Då jag inte fick något svar ifrån de kommunerna till en 

början så ökade jag sökandet till kommuner som inte hade varit med i rapporterna. I slutändan 

fick jag tag på fyra intervjupersoner i tre olika kommuner. Eftersom att intervjua fler 

tjänstemän i andra kommuner troligen inte skulle bidra med något nytt till min studie, valde 

jag att begränsa antalet kommuner till tre stycken. Det hade troligen varit lättare att få en 

helhetsbild hur implementeringen och diskussionerna går till i en kommun om 

parboendegarantin. Om jag exempelvis hade intervjuat fyra tjänstemän i en och samma 

kommun eller om jag intervjuat två eller tre stycken tjänstemän i två kommuner. Men tanken 

med studien är inte att jämföra olika kommuner med varandra, jag är mer intresserad av att se 
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hur tjänstemän i olika kommuner materialiserar och implementerar nya lagar som exempel 

parboendegarantin  

 

Enkät och offentliga dokument 

Efter jag intervjuat de fyra intervjupersonerna som alla var tjänstemän sökte jag ytterligare 

information om vad som fanns dokumenterat om parboendegarantin. Därför valde jag att 

koncentrera mig på att få tag på politiker i de tre kommunerna som jag varit i, eftersom 

politiker i de tre kommunerna kunde hjälpa mig att få tag i dokument om parboende och svara 

på frågor som uppkommit efter intervjuerna. Eftersom det dessutom som jag beskrivit tidigare 

var svårt att få tag på tjänstemän som var villiga att ställa upp på intervjuer så valde jag att 

skicka ut några skriftliga frågor i form av en enkät (se bilaga 3) till politiker i de tre 

kommuner jag varit i. Då jag var angelägen att få svar och dokument ifrån politiker skickade 

jag enkäten via mail.  

Fördelen med detta var att politikerna själva kunde ta den tid de behövde och inte behöver 

boka in en tid för exempel en intervju. Nackdelen är att det inte gick ställa några följdfrågor i 

den direkta situationen på de skriftliga frågorna i enkäten. Men genom enkäten fick jag fram 

de dokument och svar på frågor jag saknat som jag inte fick under intervjuerna. Så därför 

valde jag att använda mig av detta sätt för att få mer information och genom att göra det så har 

jag stärkt mitt empiriska material med information som annars riskerat att inte komma med. 

Eftersom jag enbart var intresserad av att få tag i dokument valde jag att enbart fråga 

politikerna om dokument som handlade om parboendegarantin och inte vad de själva ansåg 

om parboendegarantin.  

 

4.2  Tillvägagångssätt  

För att få tag i lämpliga intervjupersoner skickade jag ut ett mail till sekreterare och chefer i 

de kommuner jag valt ut. I mailet förklarade att jag gör mitt självständiga examensarbete och 

bad om hjälp med att komma i kontakt med personer inom äldreomsorgen som arbetar eller 

varit med och diskuterat kring parboende. I mailet skickade jag med ett informationsbrev (se 

bilaga 2) som jag bad dem skicka vidare till de personer som kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju. I början av varje intervju informerades intervjupersonerna om att jag tänkt 

använda mig av inspelningsutrustning och bad om samtyckte att få spela in intervjun. Sedan 

informerades intervjupersonerna om vad som stod i informationsbrevet, detta utifall 

intervjupersonen inte läst vad som stod i informationsbrevet. Varje intervju tog mellan 40-60 
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minuter att genomföra och efter varje intervju transkriberades materialet. Enkäten skickades 

ut till politiker i de tre kommunerna (se bilaga 3). Analysen bestod sedan av de teman som 

framgått av intervjuerna och en jämförelse med tidigare forskning och teori. 

 

Kodning av material 

Det transkriberade materialet ifrån intervjuerna sammanställdes i olika teman utifrån det som 

intervjupersonerna hade berättat, som därefter användes för att skapa rubriker och 

underrubriker till analysen. Det var tre personer som svarade på enkäten och resultatet 

sammanställdes i sex tabeller (se bilaga 4). Resultatet av enkäten fick inget eget avsnitt i 

analysen utan användes tillsammans med de offentliga dokumenten under olika rubriker.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att reliabilitet i kvalitativa studier sammankopplas 

med forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten i studien har 

jag därför utgått utifrån en intervjuguide under intervjuerna. Eftersom då får alla 

intervjupersoner samma intervjufrågor och det ökar reliabiliteten i studien. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att validitet handlar om sanning och om att undersöka det man 

har för avsikt att undersöka. Syftet med studien är att beskriva och förstå hur tre kommuner 

materialiserar den sociala rättigheten parboendegarantin för äldre. Och det är det som studien 

har haft fokus på när det kommit till den tidigare forskningen och insamlande av empirin.  

 

4.4 Etiska överväganden 

I studien har jag tagit ställning till de fyra etiska ställningstaganden som gäller för svensk 

forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). I det informationsbrev jag skickade ut till intervjupersonerna informerade 

jag om syftet med min studie och att det är frivilligt att delta i studien. Vid varje 

intervjutillfälle informerade jag muntligt igen vad som står i informationsbrevet och syftet 

med studien. Detta för att informationskravet ska vara uppnått. Vid varje intervjutillfälle 

informerade jag att deras deltagande var frivilligt och de kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande. Jag frågade om intervjupersonernas samtyckte till att bli intervjuade och att de 

deltog frivilligt, genom att göra detta så är samtyckeskravet uppnått.  
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För att skydda intervjupersonernas identitet har jag avidentifiera information som deras namn 

och kommunens namn, enbart deras tjänstetitel kommer att skrivas ut. Detta rekommenderar 

Kvale och Brinkmann (2009) angående konfidentialitet i kvalitativa intervjuer. 

Då en av intervjupersonerna bad speciellt om att jag inte skulle nämna namn på henne eller 

kommunen i min uppsats, gav jag alla kommuner och intervjupersonerna fiktiva namn. När 

jag sammanställde materialet detta för att skydda deras identitet. Problemet som jag sen 

upptäckte var att i de dokument jag samlat finns namn på kommunerna jag varit i. Därför har 

jag avidentifierat dokumenten och gjort en lista på vad för dokument det gäller.2  

Jag informerade intervjupersonerna om att det material som jag samlat in genom intervjuerna 

enbart kommer att användas till min studie. Och förutom mig själv kommer även min 

handledare ha tillgång till materialet för att hjälpa mig i mitt uppsatsarbete. Genom att 

informera om hur materialet kommer att hanteras och användas är nyttjandekravet uppnått.  

 

Det finns etiska riktlinjer för självständiga arbeten för utbildningar på grundnivå inom 

FHSAB 3 finns det tre punkter som en student som skriver en uppsats ska tänka på: Den första 

är att den grupp man undersöker inte får bestå av personer som genomgår någon sorts 

behandling. I denna studie kommer jag inte att komma i kontakt med äldre eller andra 

omsorgstagare utan enbart med biståndshandläggare och andra centrala personer som arbetar 

inom äldreomsorgen. 

Den andra punkten är om man tar kontakt med personen genom en verksamhet där den 

personen står i en beroendeställning, ska detta ske frivilligt. Alla som ställt upp på intervjuer i 

studien har gjort detta i form av sin yrkesroll, de har ställt upp frivilligt och samtyckt till att 

bli intervjuade.  

Den tredje punkten är att det inte får finnas en uppenbar risk att de empiriska studier som 

genomförs kan påverka de personer som deltar i studien negativt. Det empiriska material som 

samlats in har blivit avidentifierat för att skydda intervjupersonernas identitet och därför ser 

jag ingen uppenbar risk att min studie kommer att skada intervjupersonerna negativt. 

 

 

 
                                                 
2 Jag kommer ha med mig dokumenten med deras riktiga namn till examinationen 

3  Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap 



 

19 
 

5 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer empirin jag samlat in genom intervjuer och offentliga dokument att 

redovisas. Jag har valt att redogöra resultat och analys i löpande text. Studien innehåller fyra 

intervjuer med intervjupersoner från tre kommuner, en mindre enkät skickad till tre politiker 

och offentliga dokument.  

Resultat och analys redovisas utifrån tre teman och under dessa teman finns underrubriker för 

att underlätta läsningen. De jag har intervjuat arbetar som: biståndshandläggare, enhetschef, 

boendesamordnare och som verksamhetschef inom äldreomsorgen. Jag har valt att sätta 

fiktiva namn på intervjupersonerna och kommunerna: 

1.  Kommun A där Astrid och Anna arbetar 

2.  Kommun B där Beatrice arbetar 

3.  Kommun C där Christina arbetar 

 

5.1 Kommunernas policy och riktlinjer för parboendegarantin innan och efter 

lagändringen 

 I detta avsnitt beskrivs hur kommunerna har arbetat med parboende innan och efter 

lagändringen. Kommun A och C är de som innan lagändringen 2012 erbjudit parboende till 

äldre (se bilaga 4, tabell 1).  

Före lagändringen 2012  

Kommun A har arbetat med parboendegarantin i flera år innan lagändringen, men har inga 

riktlinjer nedskrivna hur de ska erbjuda parboende (se bilaga 4, tabell 3). Det finns inget 

formellt politiskt beslut om parboendegarantin i kommunen (se bilaga 4, tabell 2). Det är en 

oskriven policy som kommunen har haft sen flera år tillbaka, enligt Astrid och Anna. 

Kommun B har innan lagändringen enbart erbjudit parboende för par när båda makarna har 

haft ett beslut om särskilt boende och det finns inga riktlinjer nedskrivna hur de ska erbjuda 

parboende i nuläget (se bilaga 4 tabell 3). Det finns inget formellt politiskt beslut om 

parboende (se bilaga 4, tabell 2) men omsorgsnämnden i kommunen hade frågan uppe 2010. 

Omsorgsnämnden ansåg att det inte behövdes ta ett beslut i frågan om parboende. I de fall 

som frågan om parboende har uppstått så anser omsorgsnämnden att verksamheten klarat av 

att lösa det vid behov (partimotion, 2010). 
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Kommun C har erbjudit parboendegaranti sen ett par år tillbaka innan lagändringen 2012. Det 

finns ett politiskt beslut (se bilaga 4, tabell 2) om att kommunen ska arbeta med att erbjuda 

parboende men det finns inga riktlinjer nedskrivna hur de ska erbjuda parboende (se bilaga 4, 

tabell 3). 

 

Efter lagändringen 2012  

Anna och Christina som arbetar i de två kommunerna som innan 2012 erbjudit parboende till 

äldre par även om bara den ena maken har haft ett beslut om särskilt boende. Tror inte att den 

nya lagen kommer att förändra deras sätt att arbeta, då de sen flera år tillbaka har arbetat med 

att erbjuda parboende.  

Nej det kommer inte att ändra på något.(Anna) 
 

Nej för biståndshandläggarna ändrar vi ingenting för där är det inget konstigt. Utan 

för det är så vi jobbat men det blir mer administrativ som vi får ändra på. Hur vi 

ska hantera lite olika avgifter och vad ska man betala och vad som ska ingå och 

sådär.(Christina)  

 

Innan lagändringen har det inte funnits några formella regler som sagt att kommuner ska 

erbjuda parboende för alla äldre par. Om inte båda har haft ett beslut om särskilt boende för 

då ska kommunerna erbjuda gemensamt boende enligt socialtjänstförordningen (2001:937) 

kap 2:2§. Detta har inneburit att tidigare har äldre varit utelämnade till kommunerna och 

lokala tjänstemännen när det kom till parboende innan lagändringen 2012.  Innan 

lagändringen var det kommun A och C som var de kommuner som erbjudit parboende för par 

även om det bara var en av makarna som hade ett beslut om särskilt boende. Kommun B har 

enbart löst parboende om frågan kommit upp och när det är par som båda har särskilt boende 

beslut. Alla intervjupersoner beskriver att när det kommer till parboende för äldre par så har 

de haft möjligheter att själva komma på lösningar och erbjuda parboende när frågan om 

parboende uppstår. Det är detta som Johansson (2008) anser kännetecknar en gräsrotsbyråkrat 

att den med sin handlingsfrihet och handlingsutrymme kan fatta egna beslut som påverkar den 

service eller stöd som en människa är i behov av. Så trots att det inte har funnits några 

formella regler kring parboende innan 2012 så verkar tjänstemännen i kommunerna A och C 

intresserade att arbeta med att erbjuda parboende till alla äldre par. Det som är tydligt under 

intervjuerna är att det finns ett intresse oss tjänstemännen i kommunerna A och C och ifrån 

politiken som gör att de använder sitt handlingsutrymme till att erbjuda parboende i den 

utsträckning som de gjort. Handlingsutrymme som exempel en biståndshandläggare eller 
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boendesamordnare har innebär en möjlighet att kunna välja hur man ska agera utifrån det 

utrymme som organisationens satt upp (Svensson, Johnsson& Laanemets, 2008). 

Tjänstemännen i kommun B har samma möjlighet att använda sitt handlingsutrymme till att 

erbjuda parboende som de andra tjänstemännen i de andra två kommunerna. Men skillnaden 

är att i kommunerna A och C så finns det ett större intresse hos politikerna att erbjuda 

parboende, än hos politikerna i kommun B. Och detta kan vara en orsak varför tjänstemännen 

i kommun B inte är lika intresserade av att erbjuda parboende som tjänstemännen i de andra 

två kommunerna. Men efter lagändringen 2012 så är alla kommuner tvungna att se över sina 

rutiner när det kommer till att erbjuda parboende.      

 

Tjänstemännens syn på formella regler  

Som framkom i texten ovan har ingen av de tre kommunerna några riktlinjer nedskrivna när 

det kommer till beslut som handlar om parboende eller hur de ska tillämpa parboende på de 

särskilda boendena (se bilaga 4, tabell 3). Att det inte finns några riktlinjer nedskrivna är 

något som Astrid och Christina beskriver att de saknar. 

Men faktum är att det är något som vi pratar om och trycker på. Att det måste 

finnas klara och antagna riktlinjer i politiken så att vi som handlägger för det blir 

en trygghet i vad kommunen säger. För socialtjänstlagen är ju otroligt vid den säger 

ju allt och ingenting. Som handläggare behöver man vägledning i skäligheten 

framför allt. Men som alltid måste väga mot behovet men som handläggare är det 

ju en trygghet att få riktlinjer. För det kan vi känna att det saknas. (Astrid) 

 

Vi har en handläggningsprocess i allt vi gör som är nedskriven och som alla nya 

kommer åt och hur de ska tänka på när det är medsökande. Men det finns ingen 

rutin utskriven på hur vi gör och så. Utan det är ju beslut ligger på den som 

uppfyller ett behov och så kommer den andra på sidan av. Och det är ju det som vi 

känner att vi behöver bättre struktur på (Christina) 

 

Tjänstemännen efterfrågar alltså regler och riktlinjer vilket de menar skulle underlätta deras 

arbete. I sitt arbete är det gräsrotsbyråkrater som avgör vilka åtgärder eller beslut som 

påverkar människor som är i behov av någon form av hjälp eller bistånd (Rothstein, 2010). 

Att det inte finns några riktlinjer nedskrivna gör att de äldre i stor utsträckning är beroende på 

AV hur biståndshandläggarna i kommunen tolkar kriterierna för parboende. För det är som 

Astrid tar upp att biståndshandläggare behöver vägledning när det bland annat kommer till 

vad som anses ingå i den skäliga levnadsnivån i deras kommun och vad deras kommun anser 
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vara parboende. Speciellt då det står i förarbetarna att utformningen av parboende får 

anpassas efter lokala förhållanden (prop 2011/12:147). Detta öppnar upp för ett 

tolkningsutrymme när det kommer till parboende. För även om gräsrotsbyråkrater som 

exempel biståndshandläggare och boendesamordnare har den kompetens i sin profession att ta 

beslut om parboende kan de behöva stöd i form av riktlinjer att avgöra vad som anses vara 

skäligt i deras kommun (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Beatrice tror att det kommer att 

komma nya riktlinjer i samband med den nya lagändringen. 

Riktlinjer vad det gäller, jag kan tänka mig att nu… man justerar alltid riktlinjer när 

det kommer nya lagar. Så jag tänker mig att den riktlinjen kommer bli i någon form 

av politisk som nämnden får ta angående den här. Så bör det bli men det är inte 

gjort än.(Beatrice) 

 

5.2  Tjänstemännens handlingsutrymme  

 

Tjänstemännens beskrivningar av sitt handlingsutrymme 

Kommunerna A och B har inga standardlösningar när det kommer till att erbjuda parboende 

utan de löser det när behovet uppstår. Kommun C har några lägenheter som är anpassade för 

parboende. När det har varit äldre par som ansökt om parboende, så har kommunen tittat på 

den äldre som har beslut om särskilt boende.  

Uppfyller den ena personen ett boende behov så har vi inga kriterier för den andra 

eller så. Utan det är den som beslutet ligger på den som uppfyller ett behov och så 

kommer den andra på sidan av. Vi har ingen särskild rutin och nu har de 

rättighet.(Christina)  

 

En gräsrotsbyråkrat kan med sitt handlingsutrymme den förfogar över i en organisation 

utforma den verksamhet de verkar i så som situationen kräver och efter individuella önskemål 

(Sannerstedt, 2001). Därför har tjänstemännen i varje kommun utformat egna lösningar när de 

behövt erbjuda parboende. Exemplen ovan beskriver hur kommunerna har löst parboende, 

men ingen av kommunerna har någon standardlösning utan löser parboende när behovet 

uppstår. Det är svårt för kommunerna att ha standardlösningar på parboende då 

biståndshandläggare ska göra en individuell bedömning för varje klient (Andersson, 2004). 

Intervjumaterialet är här motsägelsefullt, tjänstemännen tycker det är bra att de kan anpassa 

boende efter behov, men efterfrågar riktlinjer vilket skulle begränsa deras handlingsutrymme 

att individanpassa sina insatser. Alla intervjupersoner beskriver att efterfrågan på lägenheter 
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som är anpassade för parboende inte har varit så stor att de ansett att det inte behövs utan det 

har räckt att lösa frågan vid behov. Några av intervjupersonerna tror att det kan bli fler 

förfrågningar angående om parboende i och med den nya lagen. 

Vara nära, bo i samma gruppboende, samma hus åtminstone och det har vi löst.  

Det kan ju vara att man får vänta men man får ju vänta även om man är ensam. 

(Anna) 

 

Vad räknas som ett parboende 

I proposition 2011/12:147 står det ”Det kan således inte handla om att bo skilda från varandra 

på ett sätt så att man kan betraktas som särboende, men det behöver inte heller innebära att 

man bor ihop i samma rum” (prop 2011/12:147, s.36). Detta lämnar ett tolkningsutrymme i 

vad som kan ingå i ett parboende.  Alla intervjupersoner tar upp att parboende handlar om att 

de äldre ska få bo under samma tak i samma hus eller korridor och inte nödvändigtvis i 

samma rum. Blomberg och Petersson (2003) tar upp att en aspekt av sociala rättigheter är 

vilka värderingar och uppfattningar som finns kring en lag som exempel parboende. Det går 

att diskutera om äldre och tjänstemännen har samma värderingar kring vad parboende är. 

Tjänstemännen i de tre kommunerna anser att parboende är att de äldre ska bo under samma 

tak och inte alltid i samma rum. Flera av intervjupersonerna tog även upp att det måste vara 

en individuell bedömning i varje fall då det kan skilja på vad olika par anser vara parboende.   

Av tjänstemännen i de tre kommunerna så är det tjänstemännen i kommun B som har 

diskuterat att de behöver tänka på ett annat sätt i med den nya lagstiftning när det kommer till 

själva boendet:  

Nu när det är lagstadgat så tänker man. Det vi bygger nu så kommer det i dessa 

särskilda boenden kommer det att bli någon lägenhet som man kan bo två personer 

i...jag har inte sett ritningarna faktiskt men man kan på något enkelt sätt öppna upp 

till ett annat... så att det blir som två rum och skulle den ena partnern inte vara kvar 

längre så kan man då hyra ut. Då kan man stänga här på något smidigt sätt men 

fråga mig inte hur (Beatrice). 

 

I Astrids och Annas kommun som har arbetat med parboende under flera år har de nyligen 

renoverat de flesta av sina särskilda boenden. Men de har inte byggt några särskilda 

lägenheter för parboende. Eftersom de anser att det inte finns något större behov av sådana 

lägenheter och att det redan finns några större lägenheter i kommunen. 
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Det har man ju inte gjort det finns ju några tvåor i kommunen. Min upplevelse är 

att det är ingen jättestor efterfrågan. Det kommer då och då. (Astrid)  

I Christinas kommun finns det några lägenheter som är anpassade för parboende. I de 

lägenheterna som är anpassade för parboende, finns det möjlighet att om den ena maken går 

bort eller flyttar, så får den som bor kvar möjlighet att flytta till en enrumslägenhet. 

Det är både och. Vi har inte på alla boenden… är det inte bra med parboende, vi 

har bara några lägenheter som vi har som parboende och dom kan få flytta ifrån. 

Kommer dom in i en par lägenhet kan dom få flytta till en enrumslägenhet sen om 

den ena går bort.(Christina)  

 

Tjänstemännens syn på besittningsrätten  

Alla intervjupersoner tog upp att det har pågått diskussioner i varje kommun om 

besittningsrätten4 och vad som händer om den som har beslutet om särskilt boende dör eller 

flyttar. Då det är den som har beslutet på särskilt boende som står på kontraktet på lägenheten 

och den maken eller sambon som flyttar med räknas som medboende/medflyttande. Men det 

är ingen av de tre kommunerna i studien som har något beslut eller dokumenterat hur de ska 

göra med besittningsrätten (se bilaga 4, tabell 6).  

De har egna kontrakt. Så är det ju.. den personen som i så fall får följa med nu i den 

nya lagstiftningen får inget ju inget kontrakt. Den personen är inneboende och den 

som är beviljad boende som får kontraktet. Men då blir det ju det här med 

besittningsskydd som kommer efter två år och detta är det som man måste vara 

väldigt tydlig hur gör man där? Och då handlar det om när man flyttar in skriva 

bort besittningsskyddet. Så är tanken vi måste jobba fram den typen av 

kontrakt.(Beatrice) 

 

Ingen av de tre kommunerna har bestämd hur de ska göra med avgifter för den maken eller 

sambon som flyttar med (se bilaga 4, tabell 5). Det var några av intervjupersonerna som tog 

upp att det pågår diskussioner hur de ska göra med den maken eller sambon som flyttat med 

som medboende, om den som har beslutet om särskilt boende flyttar eller avlider. Enligt 12 

kap. 45a § JB kan hyresvärden och hyresgästen avtala bort besittningsrätten i ett hyresavtal. I 

proposition till parboendegarantin står det att kommunerna får skriva bort besittningsrätten för 

den medboende. Så att den maken eller sambon som flyttar med blir en inneboende och 

                                                 
4  Besittningsrätt är ett lagligt skydd för hyresgäst, innebär att denne/denna ej kan tvingas bort från sin hyrda 

lägenhet, så länge hyreskontraktets villkor uppfylls. 
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genom att skriva bort besittningsrätten förlorar den maken eller sambon som flyttar med. 

Tryggheten och rättigheten att bo kvar i lägenheten om den andre maken eller sambon avlider 

eller flyttar.   

Men vi har uppe det för resonemang för har vi en gång tagit in dom så har de ingen 

annanstans att flytta (Christina)  

 

När det gäller besittningsrätten har lagstiftarna skapat ett stort handlingsutrymme att tolka 

lagen inom. De kan i detta läge använda sin maktposition till att bestämma om de ska skriva 

bort besittningsrätten ur bostadskontrakten men ingen av den har valt att ta ställning i frågan. 

Regeringen anser i frågan om besittningsrätten att det är upp till varje kommun att avgöra hur 

de vill göra besittningsrätten. Eftersom de anser att hyreslagstiftningen visar på olika sätt som 

kommunerna kan arbeta med att erbjuda parboende. Alla intervjupersoner tog upp att det kan 

bli ett problem i framtiden om det är många äldre som bor på särskilda boenden utan att ha ett 

beslut för det. Men alla intervjupersoner anser att den risken är liten eftersom det ofta blir så 

att när den ena maken har avlidit eller flyttat så är den andra maken ofta så pass dålig att den 

kan ansöka om särskilt boende. 

Det underlättar för deras del men kan försvåra för oss om vi får flera friska 

personer som bor på ett särskilt boende... men det är inte så, det är inga ungdomar 

som sagt var, de är inte jätte pigga. Man får ju se till hur man bor på ett särskilt 

boende... du hamnar i ett boende bland svårt sjuka människor och är du då helt 

frisk så är kanske inte det den mest upplyftande miljön.(Anna)  

 

5.3 Formella rättigheter på den kommunala nivån  

 

Parboendegarantin som en formell rättighet 

Äldre par nu har möjligheten och rättigheten att kunna bo tillsammans på ett särskilt boende. 

Det är ett tecken på att den äldre är ett rättighetssubjekt, en medborgare med ett 

rättighetsanspråk (Mattson, 2008).  Parboendegarantin ger äldre rättigheten att kunna bo 

tillsammans på ett särskilt boende och de kan bland annat överklaga ett beslut. Enlig 

Hollanders (1995) definition på vad som är en rättighetslag så har parboendegarantin flera 

inslag av att vara en rättighetslag. Då den är utformad för att vara en individuell rättighet då 

den rör den enskilde. De äldre har en möjlighet att överklaga beslut om parboende. Men den 

är inte preciserad när det kommer till innehåll och förutsättningar.  
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Alla intervjupersoner fick frågan om de såg något problematiskt med hur parboendegarantin 

är utformad i lagtexten och intervjupersonerna hänvisade till olika kriterier i lagtexten. Anna 

och Astrid tittade på kriteriet skälig levnadsnivå. 

Nej jag tycker inte det är några problem med formuleringen för det är ju ”skälig 

levnadsnivå” och den handlar om individuella behov. Så man får titta på individen 

och individerna, hur ser det ut här, vad som är det som är det viktiga för att få en 

”skälig levnadsnivå” för de här personerna. Är det att bo under samma tak så ska vi 

lösa det (Anna).  

 

Det finns ett stort tolkningsutrymme för vad som ingår i kriteriet skälig levnadsnivå eftersom 

varje människa är olika och har olika behov (Andersson 2004; Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

Lagtexten preciserar inte vad som ska ingå i parboende utan bara att det ska ingå i en skälig 

levnadsnivå att äldre par ska kunna fortsätta bo tillsammans. Anna anser att lagtexten är klar 

eftersom det handlar om skälig levnadsnivå. Men Astrid som tittar på samma kriterium är mer 

tveksam eftersom i lagtexten står det att det är den personen som blivit beviljad särskilt 

boende levnadsnivå som biståndshandläggaren ska ta hänsyn till.  Då den andra personens 

levnadsnivå inte ska spela någon roll när det kommer till ett beslut om parboende, menar hon 

Vem är det som är den sökande, det är det som jag tycker är intressant i detta läge. 

För läser man här ”för den som har beviljats bistånd i form av särskilt boende ska 

det anses ingå skälig levnadsnivå” då är det den personens skäliga levnadsnivå som 

man tar hänsyn till. Det är klurigt (Astrid) 

 

Beatrice tittade de på kriteriet att de äldre måste ha bott varaktigt tillsammans för att de ska 

kunna ansöka om parboende.  

Det finns de där brasklapparna kan man säga ”Under förutsättning av paret 

dessförinnan varaktigt bott tillsammans”. Här kan det ju vara grannlagar och 

undersöka det, vad det handlar om (Beatrice).  

 

I det meddelandeblad som Socialstyrelsen skickat ut om parboendegarantin står det att det 

inte ska vara samlevnad av kortvarig karaktär, utan det får avgöras efter en helhetsbedömning 

i varje enskilt fall (meddelandeblad nr11/2012). Kommunerna kan i denna situation använda 

sin maktposition till att sätta en gräns för vad som anses vara varaktigt sammanboende. Ingen 

av kommunerna har någon gräns för vad som anses vara varaktigt sammanboende (se bilaga 

4, tabell 4). Utan överlämnar det därmed till tjänstemännen. Detta var även något som alla 

intervjupersoner tog upp att det inte fanns någon gräns för vad som anses vara varaktigt 
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sammanboende och det var ingen av dem som ansåg att det behövdes, för det måste avgöras i 

varje individuellt fall eftersom människors boendesituation kan förändras sent i livet. 

Nej det har vi inte det måste vara individuellt för man kan ju flytta ihop väldigt 

sent. Vi kör på en individuell tanke (Anna)  

Christina angav också kriteriet ”att varaktigt har bott tillsammans” som problematiskt.  Hon 

ansåg att det finns fler familjekonstellationer än make eller sambo som kommunen behöver ta 

ställning till. I meddelandebladet från Socialstyrelsen nämns det att det kan finnas personer 

som exempelvis syskon som bott tillsammans länge kan ingå i parboendegarantin. Men att det 

är varje socialnämnds ansvar att bedöma vad som i det individuella fallet ska ingå i skälig 

levnadsnivå för den som behöver bo i ett särskilt boende (meddelandeblad nr 11/2012). 

Nackdelen med den har vi kommit fram till nu är: Det står varaktigt 

samboförhållande eller något sånt där. Vi har.. kanske.. jag har inte läst alla 

förarbeten eller någonting till det heller. Det kan komma avarter till detta. Vi har 

familjekonstellationer idag som inte alltid är så bra utifrån vårat sett att 

se.(Christina) 

Christina förtydligade vad hon menade med familjekonstellationer som inte var så bra utifrån 

kommunens synsätt. 

Vi kan ju ha 90-åriga damer till exempel som kan ha en 53 årig sambo som har 

andra problem här i livet. Och som har flyttat in till henne och de har ett 

samboförhållande sen flera år tillbaka. Ska han ha rätt att flytta in eller hon. Vi har 

många konstellationer idag det är många som är inneboende hos varandra. Det 

kommer vi säkert att möta på men det står ju bara varaktigt 

samboförhållande.(Christina) 

 

I denna situation anser Christina som den professionelle att hon vet vad som är bäst när det 

kommer till hur äldres levnadssituation bör se ut. Den äldre ses i denna situation som ett 

omsorgssubjekt(Mattson, 2008) som inte vet sitt eget bästa och Christina som är den 

professionelle tar rollen som en ”förälder”, detta kan även tolkas som ett exempel på 

pastoralmakt. Där tjänstemannen vet bäst och har makten att avgöra vad som är ”normalt”. 

Som gräsrotsbyråkrat har tjänstemannen en maktposition som gör att tjänstemannen anser sig 

kunna avgöra vad som anses vara det bästa för klienten. I situationer där det kan finnas olika 

par förhållanden som inte anses vara bra kan tjänstemannen använda sin position till att 

påverka vilka som flyttar med in som en medboende på ett parboende.  



 

28 
 

Panican och Ulmestig(2011) beskriver att pastoralmakten har tre principer: Den första 

principen handlar om att pastorn/experten ska hjälpa den enskilde. Det är i dagens läge 

biståndshandläggare och andra tjänstemän som är experterna när det kommer till att arbeta 

med parboendegarantin. Den andra principen är att hjälppraktiken regleras genom lag. Den 

andra principen går att se tydligt när det kommer till parboende då den är reglerad genom lag 

och det finns vissa kriterier som måste uppnås för att äldre ska kunna ansöka om parboende. 

Den tredje principen handlar om att praktiken ska vila på en sanning (Panican &Ulmestig, 

2011). När det kommer till parboendegarantin så innebär det att parboende ska ingå i en 

skälig levnadsnivå för äldre som är gifta eller är sambos. Detta är ett exempel på hur 

pastoralmakten finns kvar i välfärdsstatens organisationer (Foucault, 1983: Järvinen, 2002). 

Beatrice anser att lagändringen kan ge en trygghet för de äldre jämfört med tidigare när det 

var kommunerna själva som avgjorde om de skulle erbjuda parboende eller inte. För nu måste 

kommunerna erbjuda parboende i någon form till äldre par istället för att de äldre ska vara 

utelämnade till kommunernas goda vilja.  

Jag tror det är bra att ändå eftersom det har… det har diskuterats så mycket. Det 

finns en oro hos gamla människor att fundera på detta, ska vi kunna bo kvar ihop. 

Ibland är det bra att veta, att när vi kommer till den dagen så säger lagen att det får 

vi. Men det som händer den dagen det vet vi inte, då har de hamnat i en annan 

livssituation. Men bara den tryggheten att veta att vi kan få bo ihop, tror jag kan 

vara viktigt. Jag tror inte att den är fel utan den kan ge en trygghet (Beatrice)  

Rothstein (2010) tar upp att många viktiga beslut för den enskilda medborgaren utformas av 

lokala offentliga organ och enskilda tjänstemän. Politikerna som tagit beslutet om 

parboendegarantin anser att det ska ingå i en skälig levnadsnivå, att äldre par ska kunna bo 

tillsammans på ett särskilt boende. Men de lämnar över ansvaret till materialisering av 

parboende helt till kommunerna. Det är upp till varje kommun att avgöra vad som ska ingå i 

parboende i deras kommun. Sannerstedt (2001) beskriver att ett problem i samband med 

implementering av en lagändring eller ett politiskt beslut är att det inte genomförs som 

beslutsfattarna avsett. Det är detta som Rothstein (2010) även kallar demokratins svarta hål 

när politikerna saknar insyn och inflytande över sina egna beslut. Det är svårt att avgöra om 

parboendegarantin har genomförts som beslutsfattarna har avsett eftersom den är en relativt 

ny lag. Hetzler (1994) tar upp att det är nödvändigt att det finns en accept bland dem som ska 

genomföra ett politiskt beslut för att det ska kunna genomföras. Materialet i studien visar det 

finns en accept för parboendegarantin i de tre kommunerna som har deltagit i studien. Alla 

intervjupersoner är positiva till parboendegarantin. Men parboendegarantin är en relativt ny 
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lagändring och ingen av intervjupersonerna är säker på vad den nya lagen kommer att leda 

till. I förarbetena och i meddelandebladet om parboendegarantin står det att varje kommun 

själva får bestämma hur de ska införa och utforma parboende efter sina egna förutsättningar. 

Astrid anser att det är bra att kommuner har möjlighet att själva bestämma hur de ska erbjuda 

parboende utifrån deras egna förutsättningar. Men hon tror att det kan innebära stora 

skillnader för de äldre vad de får och erbjuds beroende på vilken kommun de bor i.  

Bra fråga... både och skulle jag vilja säga. Det är ju klart att det är bra att 

kommunerna kan utifrån egna förutsättningar och sina egna mål som man jobbar 

utifrån kan reglera det själv. Men samtidigt kan det innebära olikheter för 

befolkningen i stort kan man säga.(Astrid)  

6 Slutdiskussion  

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och slutdiskussion av studiens analys och 

resultat samt metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Sammanfattning  

Parboendegarantin är en relativt ny lag som ger äldre rätt att bo tillsammans på ett särskilt 

boende, även om bara den ena maken har ett beslut om särskilt boende. Två av de tre 

kommunerna i studien har erbjudit parboende för äldre par även om bara den ena maken har 

haft ett beslut om särskilt boende redan före lagändringen 1 november, 2012. I en av 

kommunerna finns det ett lokalt formellt politiskt beslut om parboende och en av de andra 

kommunerna finns det en oskriven policy kring parboende. Ingen av de tre kommunerna har 

några nedskrivna riktlinjer kring hur de ska arbeta med att erbjuda parboende. Flera av 

intervjupersonerna anser att riktlinjer skulle vara bra som hjälp i deras arbete. De tre 

kommunerna har erbjudit parboende vid behov tidigare och har inga standardlösningar när det 

kommer till parboende. Alla intervjupersoner anser att parboendegarantin är en bra lag som 

kommer att öka tryggheten för de äldre.    
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6.2 Slutdiskussion 

För äldre par i kommunerna A och C kommer inte materialiseringen av parboende att bli 

förändrad. Eftersom tjänstemännen i de kommunerna anser att de inte behöver förändra sitt 

arbetssätt eftersom de redan innan lagändringen har erbjudit parboende. Däremot kommer 

äldre par i kommun B troligen märka att kommunen kommer ändra sitt arbetssätt när det 

kommer till att erbjuda parboende. Då de inte innan har erbjudit det till alla äldre par men nu 

efter lagändringen har tänkt om när det kommer till bland annat olika boendeformer. Alla 

intervjupersoner anser att det är en positiv lag som kommer att ge de äldre en trygghet genom 

att de kan välja att bo tillsammans på ett särskilt boende om de nu vill. Så det finns en accept 

(Hetzler, 1994) bland tjänstemännen om parboendegarantin i de tre kommunerna. Och detta är 

en fördel när det kommer till materialiseringen av parboendegarantin om de som är ansvariga 

för att tillämpa den är positiva till den. Parboendegarantin är en relativ ny formell social 

rättighet för äldre och det är utifrån denna begränsade studie svårt att avgöra hur mycket det 

kommer att påverka kommunerna ute i landet. Något som kan komma att hända i flera 

kommuner är det som hänt i kommun B. Där har man tänkt om när det kommer till vilka 

boendeformer de ska erbjuda i kommunen och börjat anpassa sig till lagstiftningen. För det 

kommer krävas mer planering kring det praktiska om det blir fler äldre par än nuläget som vill 

flytta in på särskilda boenden. 

 

När det kommer till vilket handlingsutrymme tjänstemännen har när det gäller den faktiska 

utformningen av parboendegarantin så har tjänstemännen i de tre kommunerna som deltagit i 

studien ett stort handlingsutrymme. Tjänstemännen har kunnat och kan fortfarande i stor 

utsträckning själva bestämma hur de ska erbjuda och arbeta med parboende. Detta eftersom 

politikerna inte har satt upp några begräsningar eller bestämt vad som anses skäligt när det 

kommer till parboende i deras kommun. Flera av intervjupersonerna vill ha riktlinjer när det 

kommer till parboende och anser att det är politikernas ansvar att det tillkommer riktlinjer och 

direktiv om parboende. Att tjänstemännen i kommunerna inte vill ta beslut om vilka riktlinjer 

de ska ha själva är intressant. De har den professionella kompetensen i form av sin utbildning 

och profession att föreslå riktlinjer som de själva kan använda i sitt arbete och på så vis 

underlätta för sig själva. Lokala riktlinjer är enbart ett stöd och är inget som 

biståndshandläggare kan hänvisa till i ett avslagsbeslut (Lindelöf & Rönnbäck, 2007).  Men 

de väljer att vänta på att politikerna ska ta fram riktlinjer åt dem. Detta är exempel på ett 

demokratiskt svart hål (Rothstein, 2010). Frågan är vem som ska ta ansvaret, politikerna eller 
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tjänstemännen?  Jag menar tjänstemännen har kompetensen att förslå riktlinjer men de 

avvaktar att politikerna ska avgöra vad som anses ingå i skälig levnadsnivå i deras kommun. 

Det är ett ansvar som tjänstemännen inte vill ha och man kan diskutera om det beror på att 

politikerna skulle ändra vad som ska ingå i skälig levnadsnivå i deras kommun. Men ingen av 

intervjupersonerna tar upp att det kan finnas fördelar med att det inte finns några riktlinjer 

eller andra direktiv som påverkar deras handlingsutrymme. Som det är nu så kan de i stor 

utsträckning använda sitt handlingsutrymme som de vill när det kommer till parboende.  

 

Bland de tre kommunerna som deltagit i studien så är det kommun C som har ett formellt 

politiskt beslut och kommun A har en oskriven policy om parboende. Innehållet i det politiska 

beslutet och den oskrivna policyn skiljer sig inte mycket åt, ingen av dem anger i detalj hur 

parboende ska se ut bara att kommunen ska erbjuda äldre par ska få bo tillsammans. I och 

med den nya lagen kommer innehållet i de politiska besluten troligen att utvecklas då 

politikerna är tvungna att ta ställning till hur de ska arbeta med att erbjuda parboende. Om 

inte politikerna förankrar hur det ska gå till ute i verksamheterna när det kommer till att 

erbjuda parboende med tjänstemännen som ska implementera rättigheten kan det bli ett 

problem. Speciellt för biståndshandläggare som ska ta biståndsbeslut för teorietisk så är alla 

beslut om särskilt boende även parboendebeslut om den äldre lever i någon form av 

förhållande. 

 

De äldre har nu en formell social rättighet att bo tillsammans på ett särskilt boende och det är 

ute i kommunerna som det avgörs vad som ska ingå i ett parboende. I förarbetena och 

meddelandebladet står det att det fortfarande upp till varje kommun att avgöra vad som är 

parboende. Att det finns en möjlighet för varje kommun att hantera parboende utifrån resurser 

är en fördel för de kommuner som inte har stora resurser eller många förfrågningar om 

parboende. Men för de äldre kan det innebära skillnader i vad de erbjuds beroende på vilken 

kommun de bor i, detta urholkar den formella rättigheten. Ytterligare en fråga är om 

politikerna, tjänstemännen och de äldre har samma värderingar när det kommer till vad som 

är parboende. Detta är något som Blomberg och Petterson (2003) tar upp att det kan finnas 

olika värderingar kring en rättighet eller insats som exempel parboende. Det är de äldre som 

har rättigheten och det är de som kommer att bo tillsammans.  Har de äldre samma 

värderingar kring vad som är parboende som tjänstemännen och politikerna har. Räcker det 

att bo under samma tak för att det ska vara parboende eller måste man bo i samma lägenhet. 
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6.3 Metoddiskussion  

Arbetssättet som jag har använt i denna studie har varit av kvalitativ karaktär. Jag har använt 

mig av triangulering där jag har använt semistrukturerade intervjuer som en insamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer har varit en bra metod för att få reda på resonemanget kring 

parboendegarantin. Men eftersom jag har haft svårt att hitta intervjupersoner så kanske det 

hade fungerat att göra en fallstudie eller en studie helt baserad på en enkät. Jag tror jag hade 

fått fler svar men jag hade inte fått det resonemang kring parboendegarantin som jag fått i 

denna studie. Jag var intresserad att intervjua personer som har kunskap om parboende och 

parboendegarantin. Därför har jag varit tvungen att ta hjälp av andra för att få information om 

vem som är ansvarig för parboende frågor och därför har urvalsmetoden jag använt fungerat 

ur ett tidsperspektiv. Men det har varit svårt att hitta intervjupersoner, så en annan 

urvalsmetod kanske hade fungerat bättre.    

För att få en helhetsbild ville jag inte enbart intervjua biståndshandläggare utan även andra 

personer som varit med i diskussioner kring parboendegarantin. Det hade varit intressant att få 

intervjua någon äldre person eller en frivillighetsorganisation med äldre för att få deras 

perspektiv på parboende. I denna studie ville jag få reda på det resonemang tjänstemännen har 

kring parboendegarantin. Parboendegarantin är ny så att de inte vet ännu vad resultatet blir. 

Därför tror jag att resultatet hade sett lite annorlunda ut om jag gjort studien om ett år eller 

fem år. Då har lagen varit i bruk ett tag och det borde ha kommit direktiv, riktlinjer och domar 

som kommunerna kan rätta sig efter. 

 

6.4 Fortsatt forskning   

Parboendegarantin är en relativt ny lag så det blir intressant att se hur kommunerna kommer 

att arbeta vidare med implementeringen av den. Något som vore intressant att studera är om 

boendeformerna kommer att förändras med tanke på parboendegarantin. Ett ytterligare 

perspektiv som borde undersökas är de äldres perspektiv. Vad tycker de om 

parboendegarantin och de boendeformer som kommunerna erbjuder. Det finns inte mycket 

forskning om hur det är att bo på ett särskilt boende och det finns ingen forskning om 

parboende på särskilt boende, vilket är något som behöver studeras. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Inledande eller biografiska frågor 
intervjufrågor 

• Vad arbetar du med/vad har du för yrkestitel? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som... 

• Vad har ni för särskilda boenden i er/din kommun? 

Tema a 
Diskussion om parboende  
Intervjufrågor 

• Hur går diskussionen i din kommun om parboendegarantin?  

Och Bland kollegor? 
Och chefer? 
Och politiker?  
Och Bland äldre/anhöriga?  

• Ser du något problematiskt med hur parboendegarantin är utformad i lagen? 

Och Vad i så fall, ge exempel  

• Hur informeras äldre och anhöriga i kommunen om parboende?  

 

Tema b 
Strategier 
Intervjufrågor 

1. Erbjöd ni parboende innan den nya lagen om parboendegaranti?  

 Och Hur tänker du kring detta : positivt eller negativt? 

• Hur har din/er kommun resonerat om parboendegarantin? 

 Och vad hade man haft för argument: att erbjuda parboende att inte erbjuda 
parboende?  
 

• Erbjuder ni parboende idag i er/din kommun? 
Och vad erbjuder ni? 
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• Har du/ni idag äldre par som bor tillsammans på ett särskilt boende?  

• Hur många par ansöker om parboende i er kommun? 

 Och tror du att antalet sökande kommer att minska/öka efter den nya 
lagändringen? 

1. Har ni idag möjlighet att erbjuda gemensamt boende för par i särskilt boende även om 
bara den ena maken har ett behov? 

1. Är de det äldre som frågar om parboende eller är det anhöriga? 

Tema c 
Riktlinjer  

1. Finns det i er kommun riktlinjer för hur ni ska hantera önskemål om gemensamt 
boende för par?  

1. Vad har ni för riktlinjer..... ge exempel på hur ett ärende går till? 

 Och hur länge har ni haft riktlinjer? 
 Och hur skulle riktlinjer kunna utformas? 
 

• Har dina/era rutiner blivit ändrade eller kommer de att bli ändrande på grund av 
parboendegarantin? 

• Har du egna tankar och funderingar om parboendegarantin? 

Om intervjuguiden: 

Vissa frågor länkas samman med ordet ”Och”. Detta markerar helt enkelt att det är en fråga 

som måste tas upp i anslutning till den förra intervjufrågan, för att de är nära förknippade till 

varandra eller för att de senare frågorna i ’kedjan’ beror på information från frågor före dem i 

’kedjan’ men att sådana frågor kan också tänkas bli besvarade om intervjupersonen ger ett 

utförligt diskuterande svar av den första frågan. 
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Bilaga 2 
Hej  
Jag heter Nicklas Persson och jag går på Socionomprogrammet vid Linneuniversitet campus 
Växjö. Jag går sjätte terminen och skriver mitt självständiga examensarbete. Jag är intresserad 
av hur er kommun har resonerat om den nya lagändringen inom äldreomsorgen - 
parboendegarantin. 
Jag söker nu dig som är intresserad av att medverka i en intervju. 
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta medverkan. Intervjun beräknas ta 
cirka en timme och jag har tänkt spela in intervjun om detta inte är något problem. Varken ditt 
namn eller kommunens namn kommer att skrivas ut i mitt examensarbete utan endast din 
tjänstetitel. 
Den informationen som jag får ta del av från intervjutillfället kommer endast att användas till 
mitt examensarbete och inget annat. 
 

Intresseanmälan: 
____Ja jag är intresserad av att bli intervjuad  
____Nej, jag är inte intresserad av att bli intervjuad  
 

Dina kontaktuppgifter så jag kan ta kontakt med dig om du är intresserad av att bli intervjuad 
Namn: 
Telefonnummer: 
Epost: 
Om du har frågor om intervjun är du välkommen att maila eller ringa mig. 
 

Med vänliga hälsningar 
Nicklas Persson 
np222aa@student.lnu.se 
Mobil: 0730 34 34 59 
 

Handledare 
Marie Albertsson, Universitetsadjunkt 
marie.albertsson@lnu.se 
Telefon :0470- 70 83 35 
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Bilaga 3 
Hej  
Jag heter Nicklas Persson och jag går på Socionomprogrammet vid Linneuniversitet campus 
Växjö. Jag går sjätte terminen och skriver mitt självständiga examensarbete. Jag är intresserad 
av hur er kommun har resonerat om den nya lagändringen inom äldreomsorgen – 
parboendegarantin.  
Jag har intervjuat några av era tjänstemän och har nu lite frågor som jag undrar om du kan 
svara på. Den informationen som jag får ta del av kommer endast att användas till mitt 
examensarbete och inget annat. 
Om du inte själv har möjlighet att besvara frågorna undrar jag om du kan hänvisa mig till 
någon som kan hjälpa mig att besvara dem.    

 

Fråga 1: Har er kommun erbjudit parboende innan den första november 2012? 
 
� Ja  
 
� Nej   
 
Fråga 2: Finns det något dokument/protokoll som beskriver kommunens ställningstagande i 
frågan?   
 
� Ja  
 
� Nej 
 
Om ja, finns det möjlighet att skicka detta dokument till mig via mail eller beskriva var jag 
kan få tag i det?  
 
Fråga 3: Har ni i er kommun något dokument/protokoll där kommunens riktlinjer för 
parboende finns beskrivna.  
 
� Ja  
 
� Nej   
 
Om ja, finns det möjlighet att skicka detta dokument till mig via mail eller beskriva var jag 
kan få tag i det?  
 
Fråga 4: Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni definierar varaktigt 
sammanboende?  
 
� Ja  
 
� Nej   
 
Om ja, finns det möjlighet att skicka detta dokument till mig via mail eller beskriva var jag 
kan få tag i det?  
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Fråga 5: Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni preciserar  hur ni ska göra med 
avgifter för den medboende/medflyttande ?  

� Ja  
 
� Nej   
 
Om ja, finns det möjlighet att skicka detta dokument till mig via mail eller beskriva var jag 
kan få tag i det?  
 
Fråga 6: Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni preciserar hur ni ska göra med 
besittningsrätten för den medboende/medflyttande?  
 
� Ja  
 
� Nej   
 
Om ja, finns det möjlighet att skicka detta dokument till mig via mail eller beskriva var jag 
kan få tag i det?  

  
 
Med vänliga hälsningar 
Nicklas Persson 
np222aa@student.lnu.se 
Mobil: 0730 34 34 59 
 
Handledare 
Marie Albertsson, Universitetsadjunkt 
marie.albertsson@lnu.se 
Telefon :0470- 70 83 35 
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Bilaga 4 
 

Tabell 1. Har kommunen erbjudit parboende innan den första november 2012? 

Kommun  Arn  Bern  Clive  
Ja  X  X 
Nej   X  
 

Tabell 2. Finns det något dokument/protokoll som beskriver kommunens  
ställningstagande i frågan?   
Kommun  Arn  Bern  Clive  
Ja  X X X  
Nej      
    

Tabell 3. Har ni i er kommun/protokoll där kommunens riktlinjer för parboende finns 

beskrivna? 

Kommun  Arn  Bern  Clive  
Ja     
Nej  X X X 
 

Tabell 4. Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni definierar varaktigt 
sammanboende?  
Kommun  Arn Bern Clive 
Ja    
Nej X X  X  
    

Tabell 5. Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni preciserar hur ni ska 

göra med avgifter för den medboende/medflyttande? 

Kommun  Arn  Bern  Clive  
Ja     
Nej  X X X 
 

Tabell 6. Har ni i er kommun något dokument/protokoll där ni preciserar hur ni ska 
göra med besittningsrätten för den medboende/medflyttande? 
Kommun  Arn Bern Clive 
Ja    
Nej X X  X  
   

 


