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Sammanfattning 

Biståndshandläggares bedömning av trygghet hos äldre.  Av Nellie Borgqvist och Emma 

Gottfridsson.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare förhåller sig till ansökningar i 

trygghetsfrämjande syfte för att därigenom öka förståelsen för deras situation i 

beslutsfattningsprocesssen. Åtta intervjuer med åtta informanter, varav 7 kvinnor och en man, 

har genomförts med en kvalitativ ansats. Resultatet visade att biståndshandläggarens 

arbetssituation påverkas av olika faktorer som leder till ett ökat eller minskat 

handlingsutrymme. Faktorer är: organisationens struktur, riktlinjer och handlingsstrategier. 

Resultatet visade även att begreppet trygghet uppfattas olika mellan biståndshandläggarna på 

grund av att Sociatjänstlagen är en målinriktad ramlag. Vidare visade resultatet att trygghet är 

en del i arbetet fast det benämns inte alltid med ordet trygghet.  

 

Nyckelord: biståndshandläggare, handlingsutrymme, trygghet, äldre 

 

Abstract  

Social worker´s assessment of the security in the elderly. By Nellie Borgqvist and Emma 

Gottfridsson. 

The aim of this study was researching social workers’ attitudes towards applications having 

the purpose of safety promotion in order to increase the understanding of their position within 

the decision making process. Eight interviews with eight informers, whereof seven women 

and one man, were conducted using a qualitative approach. The result showed that the work 

situation of the social worker are affected by different aspects which leads to either an 

increased or a decreased discretion. The following factors are evident: the structure of the 

organization, guidelines and action strategies. The result also showed that the concept of 

safety is perceived differently between the social workers because the Social Services Act is a 

goal-oriented frame law. Furthermore, the result showed that safety is a part of the work even 

though the word safety is not always used. 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Enligt Sveriges statistiska centralbyrå ökar den svenska befolkningens medellivslängd vilket 

resulterar i större andel äldre i landet (SCB, 2009). År 2014 uppgick kommunernas kostnad 

för vård och omsorg hos äldre till cirka 109,2 miljarder kronor och representerar 52.6 procent 

av socialtjänstens kostnader (Socialstyrelsen, 2016). På grund av den demografiska 

förändringen har socialdepartementet beräknat att äldreomsorgens kostnader kan komma att 

öka med 70 procent från 2010 till 2050 om det sker en fördubbling av antalet personer som är 

äldre än 75 år (Socialstyrelsen, 2016). Denna lägesrapport (Socialstyrelsen, 2016) betonar att 

framtidens äldreomsorg behöver utgå mer från varje enskilds behov och äldreomsorgen 

behöver därför anpassas och bör erbjuda flera sorters äldreomsorg som är mer utformade efter 

den enskildes behov. 

 

Socialstyrelsens vägledning (2013) visar att den psykiska ohälsan ökar vid hög ålder och 

eftersom medellivslängden ökar finns det en risk för att antalet äldre med psykisk ohälsa ökar. 

I vägledningen är begreppet trygghet ett nyckelord för att förbättra den äldres hälsa. 

Socialstyrelsen (2012) visar att även fysiska och existentiella aspekter påverkar den äldres 

känsla av trygghet, exempelvis sjukdom och frågor om döden. Dock framgår det att trygghet 

varierar från varje individ och deras inre upplevelser vilket betyder att det är svårt att definiera 

begreppet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) ska äldreomsorgen arbeta efter värdegrunden som 

innebär att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialtjänstlagen 

(2001:453) betonar att verksamma ska arbeta efter att de äldre ska leva under trygga 

förhållanden och ha en meningsfull tillvaro. Även i regerings proposition (2009/10) betonas 

vikten av att alla i hela vårdkedjan ska arbeta efter att individen ska känna sig trygg för uppnå 

en bra hälsa. I värdegrunden finns ingen klar definition av trygghet utan socialstyrelsen 

uppmanar varje organisation att bilda sig en egen definition av trygghet utifrån egna 

erfarenheter och arbetsplatser. 

 

För att öka äldres trygghet finns det möjlighet för den äldre att ansöka om hjälp i form av 

trygghetslarm, hemtjänst eller särskilt boende. Biståndshandläggare är de som mottar en 

ansökan för att sedan informera och fatta beslut om vilka insatser den äldre är berättigad och 
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är således en del i den äldres vårdkedja (Norman & Schön, 2005). Biståndshandläggare ska 

följa lagar och riktlinjer samt beakta den enskildes behov. Biståndshandläggare har samtidigt 

krav på sig från överordnad personal att även resonera kring insatser och ekonomiska 

förutsättningar som finns. Dock visar Lindelöf och Rönnbäcks (2004) studie att istället för att 

utgå ifrån den enskildes behov grundas beslutet till stor del av vilka insatser det finns att 

tillgå. Hellström (2010) menar att mellan kraven från organisationen och den enskildes behov 

finns biståndshandläggares handlingsutrymme. Socialtjänstlagen ger professionella ett stort 

utrymme att handla, dock visar studien att stor del av biståndshandläggare istället väljer att 

följa normer på arbetsplatsen som ger ett mindre handlingsutrymme men också mindre krav 

(Hellström 2010). Biståndshandläggare befinner sig därför i en komplex situation mellan 

organisationens krav och den enskildes behov och kraven ökar i takt med den demografiska 

förändringen (Hellström, 2010). 

 

Vi vill få en djupare förståelse för hur biståndshandläggare i kommuner förhåller sig till 

ansökningar i trygghetsfrämjande syfte. Vi kommer att lägga fokus på biståndshandläggares 

handlingsutrymme för att få en förståelse för deras arbetssituation vid bedömningar av äldres 

ansökningar. Vårt forskningsområde är relevant eftersom det är ett relativt outforskat område 

trots att trygghet är ett nyckelord i lagstiftningen, vägledningar och i råd- och anvisningar från 

regeringen. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare förhåller sig till ansökningar i 

trygghetsfrämjande syfte för att därigenom öka förståelsen för deras situation i 

beslutfattningsprocessen.  

 

1.3. Frågeställningar 

Hur uppfattar och förhåller sig biståndshandläggare till äldres trygghet som den framhålls i 

ansökningar? 

 

Hur uppfattar biståndshandläggare sin arbetssituation vid beslutsfattandet av ansökningar i 

trygghetsfrämjande syfte?  
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Hur hanterar biståndshandläggare eventuella svårigheter i beslutsfattandet?  

 

2. Bakgrund 

Sveriges äldreomsorg kännetecknas av omvärlden att vara väl utbyggd, en offentligt 

finansierad verksamhet av god kvalité och tillgänglig för medborgare som är i behov av hjälp 

och stöd (Szebehely, 2005 s.21). Så har det inte alltid sett ut. År 1918 blev ålderdomshemmen 

en kommunal skyldighet i fattigvårdslagen. Fattigvården skulle främst se till att de äldre hade 

ett tak över huvudet samt mat. Att vara beroende av fattigvården var förknippat med skam och 

stigmatisering och var inget som de äldre sökte sig till. Fram till 1956 var åldringsvården en 

del av fattigvården och 1957 slogs kvarboendeprincipen fast av riksdagen och har sedan dess 

varit vägledande (SKL, 2011). Kvarboendeprincipen innebär att äldre ska kunna bo kvar i sina 

hem så länge som möjligt (Wånell, 2012). För att de äldre skulle kunna bo kvar hemma var de 

i behov av hjälp i hemmet. Först ut med att bedriva hemtjänst var frivilligorganisationer men 

till slut tog kommunerna över (SKL, 2011). Wånell (2012) menar att kvarboendeprincipen är 

rätt tänkt men att det kan leda till att den äldre blir kvar hemma under otrygga förhållanden. 

Under början 2000-talet visade det att fler kunde bo kvar hemma och färre behövde flytta till 

särskilt boende men det kan också tolkas som att färre får möjlighet att flytta.  

 

Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 som innebar att hela äldreomsorgen blev lagreglerad och 

möjligheten att bo kvar i sitt hem slogs fast som mål (SKL, 2011). 1992 trädde ädelreformen i 

kraft vilket innebar att kommunerna fick ansvar över omsorgen och den långa somatiska 

vården istället för landstinget. Ädelreformen innebar också en skärpning av 

kvarboendeprincipen för att de äldre med större omvårdnadsbehov också skulle ha rätt att bo 

kvar hemma. De äldre fick också ett större inflytande i samband med ädelreformen (SKL, 

2011). 1998 togs det i regeringens proposition (1997/98:113) upp att äldre ska kunna åldras i 

trygghet och med bibehållet oberoende. Vidare i propositionen (1997/98:113) står det att äldre 

ska ha möjlighet att bo kvar hemma men samtidigt att äldreomsorgen ska ge stöd när den egna 

förmågan sviktar. Detta kan innebära att en svårighet i bedömningen för biståndshandläggaren 

eftersom omvårdnadsbehovet kan variera för varje individ vilket innebär att 

kvarboendeprincipen inte alltid kan tillämpas.  
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Sedan 2011 inriktas äldreomsorgen på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande och kommunerna uppmanas av regeringen att utforma lokala 

värdighetsgarantier (SKL, 2011). Idag beslutar biståndshandläggarna utifrån Socialtjänstlagen 

och kommunala riktlinjer om vad och hur mycket hjälp den äldre är i behov av. När den äldre 

börjar bli sämre är det vanligt att ansöka om trygghetslarm som innebär att den äldre kan 

tillkalla hjälp om en akut situation skulle uppstå. Om behoven blir större finns möjlighet att 

ansöka om hemtjänst som innebär att undersköterskor eller vårdbiträden hjälper den äldre i 

sitt eget hem. Undersköterskorna kan också vara den äldre behjälplig med att ta kontakt med 

övriga professioner exempelvis biståndshandläggare eller sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2013). När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma kan den äldre ansöka om särskilt 

boende där den äldre har undersköterskor runtomkring sig dygnet runt (SKL, 2011). 

 

3. Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning kommer två avhandlingar och fyra artiklar att presenteras genom 

två teman som rubriceras “trygghet” och “biståndshandläggares bedömningar”. Den forskning 

som är vald syftar till att ge en förståelse för de faktorer som påverkar äldres trygghet genom 

att belysa begreppet trygghet ur den äldres och biståndshandläggares perspektiv samt hur 

biståndshandläggare bedömer äldres behov. Denna forskning kan hjälpa oss att förstå 

situationen biståndshandläggare befinner sig i och hur biståndshandläggare hanterar 

svårigheter som kan uppstå. Vid sökning av forskning avgränsade vi oss genom att enbart 

söka efter forskning som belyser trygghet och biståndshandläggares situation. Under 

sökningen fanns det inte ett stort urval vilket kan grundas på våra avgränsningar men den 

forskning som valts speglar vårt ämne på olika sätt.  

 

3.1. Trygghet 

Begreppet trygghet är ett skandinaviskt uttryck som har utvecklats från det gotiska triggws till 

engelskans true (Boström, 2014). Närliggande begrepp till trygghet är säkerhet, förlitan och 

visshet. Trygghet är grundläggande för människan och präglar första fasen i människans liv 

(Boström, 2014). Författaren försöker definiera begreppet trygghet genom att dela in 

begreppet i inre och yttre faktorer. Inre faktorer är ålder, kön, kontroll, känslor och tron på sig 

själv. Författaren beskriver yttre faktorer som materiell trygghet i form av arbete och bostad, 

miljötrygghet som djur och natur, relationstrygghet som nätverk med familj och vänner. 



5 
 

Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan de inre och yttre faktorerna att de inre 

faktorerna grundas på individens psykologiska aspekter medan de yttre faktorerna beror på 

omgivningen runtomkring individen. De inre och yttre faktorerna kan påverka individen till 

att känna mer eller mindre trygghet beroende på hur faktorerna ser ut för individen (Boström, 

2014). 

 

Även Peterson, Lilja och Borell (2011) skriver i sin forskning att äldre vill kunna lita på 

någon, detta kunde vara familj, vänner, grannar eller de professionella. De flesta som hade 

partner upplevde trygghet därifrån. De som levde på egen hand hade grannar och upplevde att 

de kände stor trygghet till sitt nätverk. Det viktigaste för samtliga var att om det hände något 

så hade de någon som skulle hjälpa dem vilket är gemensamt med den yttre faktorn 

relationstrygghet som Boström (2014) menar handlar om närhet till familj och vänner. Även 

Wang (2014) menar att äldre har ett större behov av hjälp och omsorg och därför är ett 

nätverk av stor betydelse för denna grupp. Resultatet visar att det är viktigt för den äldre att ha 

någon till hands om det händer något i den äldres liv som de kan lita på. Wang (2014) menar 

att det sociala nätverket påverkar äldres mentala hälsa på ett positivt sätt. Vidare förklarar 

Wang (2014) att professionella som arbetar med äldre bör fokusera på att stärka äldres 

nätverk genom att se till att de träffar vänner och familj oftare och i vissa fall hjälpa till att 

bredda nätverket.  

 

Peterson, Lilja och Borell (2011) beskriver en förutsättning för att känna sig trygg är att känna 

sig frisk. De äldre menade då att trots sina sjukdomar eller nedsättningar så känner de sig 

friska om de i stort sett kan leva ett så normalt liv som möjligt och detta gjorde dem trygga. 

För att de skulle känna sig trygga ville äldre ha kontroll över sin situation i hemmet, veta vad 

som kommer hända under dagen och kunna påverka vad som kommer hända under dagen. 

Äldre upplevde att rutiner i sitt hem skapar trygghet då de inte behöver förvänta sig att något 

oplanerat kan hända. Att känna tilltro till tekniken som hjälpmedel visade sig vara viktigt för 

att vara självständiga och uppleva trygghet i sig själv som liknar det Boström (2014) menar 

hör till de inre trygghetsfaktorerna att känna kontroll och tilltro till sig själv. 

 

Boström (2014) visar i sin forskning att den upplevda hälsan har betydelse för den upplevda 

tryggheten därför ansöker äldre om resurser som kan stärka tryggheten, exempelvis 

trygghetslarm. Vidare menar Boström (2014) att hanterbarhet och begriplighet är viktiga 

faktorer för att främja trygghet. Resultatet visade att en del äldre inte upplevde trygghetslarm 
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som hanterbart vilket resulterade i att de äldre kände sig otrygga. Därför är det viktigt med 

tydlighet samt att informationen anpassas till den äldre för att öka begripligheten och därmed 

tryggheten. Trygghetslarm kan även bidra till en begränsning av den äldres frihet eftersom 

larmet endast har en viss räckvidd. Dock är äldre villiga att avstå från en del av sin frihet för 

att kunna uppleva trygghet (Boström, 2014). Det som framgick tydligast i avhandlingen var 

att äldre betonar vikten av personal för att erhålla trygghet. När personal inte är lika 

tillgänglig som exempelvis under natten upplever de äldre större oro vilket hör ihop med 

äldres hanterbarhet för att främja trygghet (Boström, 2014). 

I ovanstående forskning försöker forskarna definiera begreppet trygghet genom att undersöka 

vilka faktorer som bidrar till trygghet. Forskarna benämner faktorerna olika dock har vissa 

faktorer likartade betydelse. Därför finns det ingen slutgiltig definition av trygghet utan 

begreppet tolkas på olika sätt. 

 

3.2. Biståndshandläggares uppdrag och bedömningar 

Norman och Schön (2005) beskriver biståndshandläggarens yrkesroll och funktion som 

komplex. I mötet med individen är det ett möte mellan två människor men samtidigt 

representerar biståndshandläggaren en organisation som är politiskt styrd. Rollen mellan att 

vara en människa och representant för en organisation kan beskrivas som rollen som 

biståndshandläggare och gräsrotsbyråkrat. Att vara biståndshandläggare är komplext på grund 

av att alla människor är unika och att det inte går att förutse vad för behov som kommer 

finnas och detta göra det svårt för organisationen att tillhandahålla passande insatser. För att 

kunna möta individens behov fokuserar biståndshandläggaren inte på individen som människa 

utan som klient genom att enbart se vissa egenskaper hos individen som är relevanta för 

behovsbedömningen (Norman & Schön, 2005).  

 

Norman och Schön (2005) menar att biståndshandläggare ständigt behöver göra avvägningar 

mellan lagstiftning, kommunala riktlinjer, resursbrist, individuella behov och krav från 

personal och anhöriga. Riktlinjer som finns är oftast utformade av biståndshandläggare själva. 

Anledningen till att riktlinjer finns är antingen att bedömningarna ska bli lika eller att hushålla 

med resurser. Forskningen visar att handläggare som har lång erfarenhet i mindre grad lutar 

sig mot riktlinjer och lagar. Istället använder de sig av sitt handlingsutrymme och litar på sin 

egen bedömning. Lindelöf och Rönnbäck (2004) och Norman och Schön (2005) menar att vid 

svåra bedömningar vände sig majoriteten till sina kollegor för stöd och hjälp och att den 
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äldres behov blir riktmärke för bedömningar och beslut. Även riktlinjer används som 

vägledning under handläggningsprocessen. Riktlinjer kan användas som ett 

behovsbedömningsstöd men även som ett beslutsstöd. Avhandlingen visar att handläggare 

oftare följer kommunens gemensamma utredningsmall än riktlinjer. Detta ledde till att det i 

utredningar inte framgick vad som faktiskt skett och detta påverkade i sin tur beslutet. Lagen 

ger handläggare möjlighet till ett stort handlingsutrymme men många valde istället att följa 

normer på arbetsplatsen. En anledning till att handläggare inte använde sig av sitt 

handlingsutrymme var att det kan ställas för höga krav på handläggaren. Behovsbedömningen 

är även beroende av handläggarens kompetens och kunskap (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) visar i sin forskning att en behovsbedömning ska bygga på ett 

helhetsperspektiv mellan sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov. 

Forskningen visar att handläggare istället fokuserade på hälsa, bostad och familjen. Processen 

styrs till stor del av vilka insatser som fanns att tillgå istället för individens behov (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Hellström (2010) kom i sin artikel fram till att äldres rättigheter till 

hjälpinsatser inte alltid är sammankopplat med äldres behov. Ekonomiska aspekter spelar 

också en roll vid beslutsfattandet och i vissa fall kan kostnadsfria insatser rekommenderas 

istället. Liknande menar Norman och Schön (2005) att många biståndshandläggare ansåg sig 

ha ett ansvar för ekonomin och vara medveten om ekonomin i bedömningar för att vissa 

beslut kan bli kostnadskrävande för kommunen. Att vara lojal mot kommunen och att bespara 

pengar upplevs vara viktigt (Norman & Schön 2005). Ett exempel som visar att politiker kan 

påverka biståndshandläggares bedömningar är att politiker beslutat att de verksamma ska 

arbeta för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt (Hellström, 

2010). Dock kan denna riktlinje göra det svårt för den enskilde att flytta till ett annat hem som 

är anpassat efter omvårdnadsbehovet utan blir istället beviljad utökade insatser i sitt hem 

(Hellström, 2010). Alltså påverkas biståndshandläggares beslut inte enbart av den äldres 

behov utan även av ekonomiska, politiska och administrativa faktorer.  

 

Vidare analyserar Hellström (2010) biståndshandläggares relationer gentemot äldre. Att vara 

uppmärksam om språket, ämnet och bakgrunden kan leda till en bra relation och tillit hos den 

äldre. Biståndshandläggare betonar även professionalitet, förmedling av tillit och säkerhet 

(Hellström, 2010). Detta menar Robben m.fl (2013) är viktigt för att skapa en relation till den 

äldre. Forskningen visar att äldre vill att de professionella ska beakta deras oro och önskemål i 

bedömningen. Att diskutera mål kan hjälpa äldre att medverka i utredningen. Äldres mål kan 
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handla om att bli mer rörliga, välmående och aktiva i sociala sammanhang. Genom att äldre 

formulerar mål eller diskuterar insatser med socialarbetare ökar socialarbetarens kunskap om 

den äldres situation och önskemål (Robben m.fl, 2013). 

 

I ovanstående forskning beskrivs biståndshandläggarens komplexa situation mellan 

organisationen och brukarens behov. Forskningen visar att behovsbedömningen ska bygga på 

ett helhetsperspektiv men samtidigt tyder forskningen på att biståndshandläggare ofta även 

tänker på kommunens ekonomi och resurser.  

4. Teori 

4.1 Lipskys teori 

Lipsky (2010) har utvecklat en teori som beskriver hur det är att arbeta som en 

gräsrotsbyråkrat. De personer som är offentligt anställda och har direkt kontakt med 

medborgare genom arbetet kallas gräsrotsbyråkrater, exempelvis socialarbetare, poliser och 

lärare. Analysen av gräsrotsbyråkrater bidrar till att identifiera de egenskaper som är vanliga 

inom offentliga organisationer och vilka som är unika för de olika yrkesområdena (Lipsky, 

2010, s. xix). Gräsrotsbyråkrater får ta del av både medborgares och politikers reaktioner. För 

medborgare är gräsrotsbyråkraterna samhällets hopp genom att de ska balansera fördelningen 

av insatser och utgifter samt att deras beslut öppnar en möjlighet som kan vara till fördel för 

medborgarna.  Det är gräsrotsbyråkraten som förmedlar mellan individ och myndighet. 

Genom att vara denna förmedlare har gräsrotsbyråkrater två sidor, å ena sidan är insatsen 

levererad genom mänsklig kontakt och ansvar, av människor till människor. Å andra sidan är 

insatsen levererad av en myndighet som innebär en modell av lika behandling under 

förhållanden av resursbegränsningar och gör vård och omsorg villkorlig (Lipsky, 2010, s. 71). 

Det är mellan dessa parter som dilemman uppstår för gräsrotsbyråkrater. Att arbeta efter 

öppna tjänster efter medborgarnas behov existerar bredvid behovet av att begränsa, 

kontrollera och rationalisera tjänsternas otillräcklighet. Det handlar därför inte enbart om 

kostnader och fördelar utan även om att försäkra medborgarna om att deras behov kommer att 

bli tillgodosedda utifrån de resurser som finns tillgängliga (Lipsky, 2010, s. 190-191). Nedan 

visar figur 1 vad Lipsky (2010) menar gräsrotsbyråkraten befinner sig.  

 

 Organisationen 
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                                                                     Figur 1 

 

Som gräsrotsbyråkrat inom sociala organisationer blir man betraktad av samhället eftersom 

arbetet handlar om att möta människor och att fatta beslut som påverkar människors liv 

(Lipsky, 2010, s. 4-12). Organisationens mål och riktlinjer tyder på att gräsrotsbyråkrater ska 

vara närvarande och personliga i mötet med individen vilket medför att gräsrotsbyråkrater 

ofta fattar beslut på plats. Gräsrotsbyråkrater påverkar människors liv genom sitt bemötande 

gentemot individen. Det är viktigt för klienten att inte enbart ses som sitt problem av 

gräsrotsbyråkraten eftersom det kan leda till att individen tar på sig rollen som sitt problem 

och får en sämre självbild (Lipsky, 2010, s. 68-70). Hur mycket gräsrotsbyråkrater väljer att 

kategorisera klienterna kan bero på hur stort handlingsutrymme de har (Lipsky, 2010, s. 68-

70).  

 

Lipsky (2010, s. 18-20) menar att gräsrotsbyråkraters chefer är intresserade av 

organisationens resultat, det vill säga hur prestationerna ser ut i organisationen samt 

kostnaderna för prestationerna. Gräsrotsbyråkraternas foglighet gentemot ledningens direktiv 

är påverkad av huruvida gräsrotsbyråkrater finner direktiven legitima. Cheferna försöker att 

begränsa gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme för att kunna säkra organisationens 

resultat. Detta kan gräsrotsbyråkraterna finna illegitimt och lyckas motstå chefernas 

begränsningar och strävar efter att behålla samt utöka sitt handlingsutrymme (Lipsky, 2010, s. 

18-20). Dock innehar gräsrotsbyråkrater en byråkratisk status i sitt arbete som kräver 

foglighet gentemot chefernas direktiv. Detta förhållande gör att gräsrotsbyråkrater uppfattar 

sina intressen som separata från chefernas intressen. Lipsky (2010, s.18-20) betonar dock att 

alla chefers begränsningar inte är illegitima. Vidare finner gräsrotsbyråkraterna 

tillfredsställelse när kollegorna träffas eftersom de ofta får stöd från andra kollegor (Lipsky, 

Klienten 

Gräsrotsbyråkraten 



10 
 

2010, s.75-76).  

 

Varje organisation utformar mål som påverkar gräsrotsbyråkraters arbetssätt. Dock är 

svårigheten att förstå när det är nödvändigt med mål eftersom ambivalens och motsägelse 

kring målen är improduktiva (Lipsky, 2010, s.165). Problemen med målens tvetydigheter har 

bidragit till misstro av institutioner som tillhandahåller socialt arbete. Svårigheten med mål 

kan även vara att organisationsmålen inte alltid stämmer överens med klientorienterade mål 

(Lipsky, 2010, s. 44-45). Exempelvis kan klientorienterade mål vara att bemöta klienter som 

enskilda individer medan organisationsmål kan vara att fatta snabba beslut (Lipsky, 2010, s. 

44-45). Det är även svårt att mäta om målen blivit uppfyllda eftersom det kan leda till att 

gräsrotsbyråkraterna fokuserar på de fall som ger snabba resultat eller går att mäta och 

struntar i kvaliteten (Lipsky, 2010, s. 165-167). Ett annat mål som flera organisationer har är 

att behandla sina klienter lika. Detta är ett dilemma som gräsrotsbyråkrater står inför eftersom 

människor är olika med olika behov som behöver tillgodoses på olika sätt (Lipsky, 2010, s. 

21-23). En farhåga som finns inom en likabehandlings organisation är att gräsrotsbyråkrater 

träffar vissa klienter oftare vilket medför en favorisering och de får större fördelar än andra 

klienter (Lipsky, 2010, s. 8-10). Trots att organisationen är medveten om målens tvetydighet 

kvarstår dem på grund av att det råder en oenighet i välfärdspolitiken och politikerna har inte 

varit villiga att lösa konflikten direkt (Lipsky, 2010, s. 41).  

 

I sitt arbete är det vanligt att gräsrotsbyråkrater har otillräckliga resurser i förhållande till de 

uppgifter som ska utföras. När utbudet av insatser ökar så ökar även antalet konsumenter med 

den vilket medför att arbetarna blir underbemannade (Lipsky, 2010, s. 29-35.). Det är även 

vanligt att gräsrotsbyråkrater hanterar många ärenden under en begränsad tid. Vidare är det 

vanligt att organisationens mål tenderar att vara vaga, ambitiösa eller motstridiga (Lipsky, 

2010, s.40). Vidare möter gräsrotsbyråkrater klienter som inte är där frivilligt eftersom 

klienterna befinner sig i en utsatt situation och är i behov av insatsen vilket betyder att klienter 

måste delta i möten med gräsrotsbyråkraten (Lipsky, 2010, s 54-55). De upplever även att 

kraven på tjänsterna tenderar att öka för att kunna möta medborgarnas behov (Lipsky, 2010, s. 

33).  

 

För att handskas med sin komplexa arbetssituation utvecklar gräsrotsbyråkrater 

handlingsstrategier. Handlingsstrategier kan utvecklas för att maximera förverkligandet av 

myndighetens mål eller för att maximera mottagligheten för klienterna (Lipsky, 2010, s.86). 



11 
 

Handlingsstrategier har i praktiken lett till att klienterna blivit formade till gräsrotsbyråkratens 

förväntningar och fallen blir anpassade till typiska klientfall på grund av effektivitet. De 

klienter som upplevs besvärliga eller syns mest får gräsrotsbyråkratens uppmärksamhet. 

Handlingsstrategierna leder till att individens särskilda behov åsidosätts och därmed behövs 

inga unika lösningar för att hantera problemet (Lipsky, 2010, s.121-125). I vissa 

organisationer har handlingsstrategierna blivit så dominerande att de försöker justera 

strategierna istället för att hålla fast vid målet som från början skapade strategin (Lipsky, 

2010, s. 121-122). Dessa handlingsstrategier innebär att genvägar och förenklingar görs för att 

kunna hantera de krav som ställs från organisationen och brukaren men blir ostraffade av 

chefen eftersom det leder till ett bra resultat för organisationen (Lipsky, 2010, s. 18-20). Till 

sist kan gräsrotsbyråkratens komplexa arbetssituation leda till en attityd där hen förnekar sin 

påverkan. Istället förklarar gräsrotsbyråkrater att de gör sitt jobb, de följer lagen eller 

accepterar att klienter får det bästa de kan under gällande förhållanden trots att de har 

möjlighet att påverka eller erbjuda andra alternativ. Dock är det svårt att ändra mönster som 

har utvecklats i arbetet eftersom det har blivit överlevnadsstrategier (Lipsky, 2010, s. 149- 

187).  

 

Sammanfattningsvis menar Lipsky (2010) att den offentligt anställdes handlingsutrymme är 

en viktig del av arbetet eftersom varje människa är unik med individuella behov och kan inte 

mötas genom ett arbetssätt. Dock kan organisationen begränsa den offentligt anställdes 

handlingsutrymme genom riktlinjer och mål och måste därför utveckla rutiner för att kunna 

hjälpa klienter inom de ramar som finns.  

 

4.2 Lipskys teori i relation till studien 

I studien är det biståndshandläggare som benämns gräsrotsbyråkrater och arbetar inom den 

kommunala äldreomsorgen som organisation. Biståndshandläggare arbetar efter en varierad 

målgrupp men vårt fokus kommer vara brukare äldre än 65 år. Äldre befinner sig i en 

beroendesituation gentemot organisationen på grund av att de är i behov av hjälp och hjälpen 

kan enbart fås genom organisationen. Undersköterskor är de som utför insatserna som 

biståndshandläggare beviljar och har därför en kontinuerlig kontakt med biståndshandläggare 

angående den äldres situation. Detta kan innebära att biståndshandläggare inte alltid tar direkt 

kontakt med den äldre utan kontakten sker via undersköterskor. Nedan visar figur 2 hur 

Lipskys (2010) teori appliceras i vår studie.  
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                                                                 Figur 2. 

 

Biståndshandläggare arbetar efter Socialtjänstlagen som är en målinriktad ramlag vilket 

betyder att i lagen står det vilka mål verksamheterna ska arbeta efter men inte hur de ska 

uppnås (Socialstyrelsen, 2006). Dessa mål ska täcka flera socialtjänstområden vilket gör att 

målen blir otydliga. På grund av detta utvecklar verksamheter egna riktlinjer grundade på 

Socialtjänstlagens mål och som är mer inriktade på deras verksamhet. Dessa riktlinjer kan 

utformas olika beroende på hur verksamheten väljer att tolka målen (Socialstyrelsen, 2006). 

Inom äldreomsorgen är ett mål från Socialtjänstlagen att äldre ska kunna leva under trygga 

förhållanden (Socialstyrelsen, 2006). Detta är ett brett mål och Socialstyrelsen uppmanar 

därför varje kommun att utveckla en egen definition av trygghet (Socialstyrelsen, 2012). 

Denna definition kan därför variera beroende på strukturella skillnader mellan 

verksamheterna samt vilka det är som är med i utformningen av riktlinjerna. Hur riktlinjerna 

formuleras är dock av vikt eftersom otydliga mål kan leda till förvirring hos 

biståndshandläggare som därför blir improduktiva. Riktlinjerna som utformas kan också 

motsäga den äldres önskningar vilket innebär att biståndshandläggare kan hamna i konflikt 

mellan riktlinjerna och den äldre (Lipsky, 2010, s. 44-45). Eftersom varje kommun arbetar 

efter sina egna riktlinjer är det intressant att förstå hur dessa riktlinjer påverkar och formar 

biståndshandläggares arbetssätt men även hur de äldres behov påverkar 

biståndshandläggningen. Genom att tillämpa Lipskys teori kan vi få en förståelse för 

Den äldre  

Undersköterskor 

Biståndshandläggaren 

Äldreomsorgen/komm

unen 
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biståndshandläggares arbetssituation och hur de hanterar eventuella svårigheter.  

 

5. Metod 

I metodkapitlet redogörs vilken vetenskapsteoretisk ansats studien har. En diskussion kring 

valda metoder samt etiska övervägande som gjorts innan och under studie kommer föras. 

Vidare presenteras studiens trovärdighet samt ansvarsfördelning. Detta för att kunna få en 

djupare förståelse för hur valen i studien påverkat resultatet.  

 

5.1 Ansvarsfördelning 

I studien har vi tillsammans skrivit problemformulering, syfte och frågeställningar eftersom 

båda ville vara lika insatta i vad vi skulle undersöka. Majoriteten av tidigare forskning har 

Emma skrivit medan Nellie har skrivit majoriteten av teorin men båda har varit med och valt 

ut forskning och teori. Metodavsnittet utformade vi gemensamt genom att föra en diskussion 

kring samtliga delar. Båda medverkade under intervjuerna genom att en höll i intervjun 

medan den andra fokuserade på följdfrågor och antecknade. Vi spelade in samtliga intervjuer 

och transkriberade hälften var och läste därefter igenom det den andra transkriberat. 

Bearbetning av det transkriberade materialet har vi delat upp genom att fokusera på olika 

teman och därefter läste vi igenom det tillsammans. Vid analys av resultatet delade vi upp det 

liknande, att vi analyserade olika teman och sedan läste vi igenom det tillsammans. 

Diskussionsavsnittet utformade vi tillsammans för att knyta samman alla delar som 

presenterats i resultat och analys.  

 

5.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det finns flera olika vetenskapliga ansatser men de som kändes mest relevanta för studien var 

positivismen och hermeneutiken. Positivismen menar att vetenskapen ska grunda sig på fakta 

som vi kan observera och registrera i verkligheten (Thomassen, 2007, s. 159-161). Inom 

positivismen är verifierbarhetsprincipen ett viktigt begrepp som innebär att endast det som 

kan visas vara sant när det testats mot sinnesdata är vetenskaplig kunskap. Alltså om en 

forskare har ett påstående måste detta testas i praktiken samt finnas en redogörelse för 

metodens utförande som ska vara tillämpbar i alla situationer (Thomassen, 2007, s. 159-161). 

I Hermeneutiken försöker forskare förstå och tolka människans handlingar eftersom en 

handling kan betyda flera olika saker men endast genom att sätta sig in i den människans 

värld kan vi få en förståelse för handlingen. Hermeneutiken kan beskrivas som en 
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pendelrörelse där individer ger uttryck för något som sedan forskaren försöker tolka och 

förstå. Utan att försöka träda in i studieobjektens värld kan vi inte få en förståelse för 

handlingar eftersom en handling kan ha flera olika betydelser (Thomassen, 2007 s. 176-189). 

 

Eftersom syftet med studien är att få en förståelse för hur biståndshandläggare förhåller sig till 

ansökningar i trygghetsfrämjande syfte har studien en hermeneutisk ansats eftersom vi likt 

den hermeneutiska pendelrörelsen tolkar biståndshandläggares uttryck och försöker förstå vad 

uttrycket betyder. Därefter kommer vi lyfta fram eventuella samband mellan 

biståndshandläggarna för att kunna få en övergripande förståelse för deras arbetssituation. Vi 

var ute efter biståndshandläggares egna upplevelser och inte vad för mönster vi kan observera. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ studie vill forskaren förstå människors tänkande, vetande och handlande. Vid 

utförandet av en kvalitativ studie är intervjuer ett exempel på en metod som forskaren kan 

välja för att få fram data (Kvale & Brinkmann, 2009). I en kvantitativ studie vill forskaren 

undersöka vad människor generellt anser om ett visst fenomen eller kartlägga omfattningen av 

fenomenet med exempelvis enkäter (Barmark & Djurfeldt, 2015). Enkäter och intervjuer är 

metoder som är möjliga att använda i studien. Enkäter och intervjuer är på ett sätt likartade 

eftersom forskaren ställer frågor till deltagarna (Barmark & Djurfeldt). Dock är skillnaden att 

vid intervju finns möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa diskussionen vilket inte är 

möjligt i enkäter eftersom frågorna ställs på samma sätt till samtliga deltagare. Dock påverkar 

inte forskaren svaren vid enkätundersökningar eftersom att det inte bildas en relation mellan 

forskaren och respondenten som görs vid intervju. Denna relation som bildas under intervjun 

kan stärka individen till att våga svara sanningsenligt på frågorna. Utifrån dessa faktorer har 

vi valt intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom genom intervjuer kan vi förstå syftet 

utifrån biståndshandläggares resonemang, perspektiv och erfarenheter.  

 

Det finns olika sätt att strukturera sin intervju som beror på vad man som forskare vill studera. 

En halvstrukturerad intervju har utförts som innebar att en intervjuguide förbereddes men 

även följdfrågor ställdes vid behov för att ge biståndshandläggarna en chans att utveckla sina 

svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock är vissa frågor mer strukturerade för att få mer direkta 

svar om exempelvis deras bakgrund. I en halvstrukturerad intervju har intervjupersonen 

möjlighet att själv styra samtalet vilket gör att intervjun kan bli mer naturlig jämförelsevis 

med helstrukturerad intervju där man som forskare enbart går efter intervjuguiden. Däremot 
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finns det också ostrukturerad intervju där intervjupersonen får prata fritt utan att intervjuaren 

styr samtalet men risken är att intervjun kan styras mot fel saker. Eftersom vi ville att 

intervjupersonen skulle utveckla sina svar utan att påverkas av oss och samtidigt hålla sig till 

ämnet passade en halvstrukturerad intervju bra. 

 

5.4 Urval 

När forskare gör ett urval finns det olika metoder att anta men vi har valt ett strategiskt urval. 

Ett strategiskt urval innebär att fokus ligger på en specifik grupp med en specifik kunskap 

eftersom den gruppen man som forskare valt ut kan ha mer kunskap om ämnet (Bryman, 

2011). I studien togs kontakt med biståndshandläggares enhetschefer inför intervju på grund 

av att det var en tid och resursfråga. Vi gjorde ett strategiskt urval genom att avgränsat oss till 

biståndshandläggare och ha som krav till enhetschefen att välja de biståndshandläggare som 

har arbetat i minst två år. Alltså har enhetschefen valt ut de biståndshandläggare som arbetat 

över två år åt oss vilket troligtvis innebar att enhetschefen valde ut de hen fann mest lämpliga. 

Detta kan ha påverkat vårt resultat till att enbart spegla en sida av organisationen. När vi 

gjorde ett strategiskt urval gjorde vi det med förhoppningen att biståndshandläggarna skulle 

vara väl införstådda i arbetet och organisationen. Genom att göra ett strategiskt urval kan 

andra kunskaper förloras som hade kunnat framkomma vid ett annat urval. Exempelvis hur 

nyexaminerade hade uppfattat sin arbetssituation och vikten av trygghet då de inte har någon 

erfarenhet och detta hade i sin tur påverkat resultatet. Trots det valde vi ett strategiskt urval 

eftersom vi ansåg vi behövde biståndshandläggare med erfarenhet för att de skulle vara 

införstådda i organisationen och arbetet för att kunna svara på våra frågor.  

 

Intervjuer med biståndshandläggare i tre olika kommuner har genomförts på grund av att det 

finns ett begränsat antal biståndshandläggare i varje kommun vilket hade gjort det svårt att 

intervjua fler biståndshandläggare i en kommun. Kommuner som valts skiljer sig åt i 

arbetsbelastning, ekonomiska resurser och storlek för uppnå ett brett perspektiv av 

biståndshandläggares handlingsutrymme. Kommunerna är geografiskt närbelägna varandra 

för att det skulle finnas möjlighet att genomföra studien utifrån tidsramen och begränsade 

resurser. Åtta intervjuer har utförts som varade mellan 40-50 minuter eftersom vi ansåg att det 

var tillräckligt för att få fram de svaren som behövdes under en begränsad tid.  

 

 



16 
 

5.5 Analysmetodik 

Dalen (2015) skriver om tematisering som ett tillvägagångssätt vid analys av sitt material. När 

forskaren tematiserar sitt material utgår hen ofta från sin intervjuguide som redan är utformad 

i olika teman som utgår från problemformuleringen. Forskaren kodar sitt material under varje 

tema för att kunna veta vad som är viktigt i sin studie (Dalen, 2015). Vid kodning av sitt 

material behöver forskaren först identifiera begrepp och situationer som kan passa in i olika 

kategorier. Därefter kopplar forskaren samman teori eller modeller för att få en förståelse av 

sitt material (Dalen, 2015). Dalen (2015) betonar att det är viktigt att forskaren inte fastnar vid 

utvalda teman utan också är öppen för att nya teman kan uppstå under processen. När vi 

utformade vår intervjuguide hade vi olika teman i åtanke exempelvis intervjupersonens 

bakgrund, organisation och trygghet i ansökningar. Därefter kodade vi vårt transkriberade 

material under befintliga teman. Under kodningens gång fann vi fler teman än vi hade tänkt 

oss vilket vi ansåg positivt och utformade teman som mer passade vårt resultat.  

 

5.6 Studiens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen. Validitet och 

reliabilitet används även inom kvalitativ forskning men benämns ofta annorlunda. Kvale och 

Brinkmann (2009) men även Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om studiens 

tillförlitlighet och om informanternas svar är samma oavsett vem som intervjuar eller om 

svaren ändras beroende på vem som intervjuar. Att resultatet blir samma om forskningen görs 

på nytt eller om det var en tillfällighet. Vi utgick från en intervjuguide med möjlighet att ställa 

följdfrågor. Om en annan forskare använt vår intervjuguide hade det kunnat bli liknande 

resultat men inte nödvändigtvis samma. Eftersom följdfrågor ställdes blir det svårt att få fram 

samma resultat vilket medför att studien blir mindre tillförlitlig. Resultatens giltighet ökar 

eftersom vi i studien har utformat frågorna tillsammans och fört in olika perspektiv som anses 

relevanta. Att vi genomfört momenten tillsammans medför att vi förhåller oss kritiska vilket 

leder till en större tillförlitlighet i studien 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet handlar om giltighet och sanning i ett 

uttalande. Ett giltigt argument handlar om att det finns möjlighet att försvara det och att det är 

hållbart. Validitet handlar även om att vi undersöker det vi menar att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen av intervjuerna gjordes återgivningen ordagrant 

inklusive upprepanden och uttryck som exempelvis skratt för att stärka validiteten (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Resultatet i studien blir svårt att överföra till andra sammanhang då det är 

få informanter (Kvale & Brinkmann, 2009). Under processens gång har vi reflekterat till 

syftet och frågeställningarna för att försäkra att det som undersöks är det vi ämnat att 

undersöka vilket ökar studiens trovärdighet. I tidigare forskning finns stöd i 

biståndshandläggning och handlingsutrymme för att kunna öka studiens trovärdighet. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Enligt Hermerén (2011) ska det finnas en balans mellan studiens syfte och individens 

påverkan av studien. Nyttan av forskningen och resultatets vetenskapliga värde ska vägas mot 

de skadliga konsekvenser som kan uppstå för individen. Forskning har ett egenvärde utifrån 

forskningskravet och individerna som medverkar i forskningen har individskyddskravet, 

vilket gör att det blir en balansgång mellan dessa krav (Hermerén, 2011). Nyttobegreppet med 

forskning generellt är att forskning kan leda till ny kunskap som i sin tur kan leda till att 

politiska beslut ändras eller nya beslut görs utifrån den nya kunskapen. I vissa studier kan ny 

kunskap framkomma endast om den som medverkar i forskningen utsätts för en viss risk. I 

dessa fall menas att nyttan överväger risken (Hermerén, 2011). 

Det är viktigt att vår forskning bidrar till ny kunskap. Genom att vi har använt metoden 

intervju med biståndshandläggare anses metoden ge möjlighet till att få svar på våra 

frågeställningar vilket medför att det finns skäl att genomföra studien (Hermerén, 2011). 

Genom att vi har undersökt hur biståndshandläggare resonerar i bedömningar och hur de 

arbetar för att främja trygghet finns möjlighet att visa arbetssätt som kan både vara positiva 

och negativa. 

 

Forskare ska säkra konfidentialiteten och för att göra det kommer vi förstöra insamlat material 

efter att studien blivit godkänd. Vi har även avidentifierat materialet genom att vi använde 

fiktiva namn för att ej röja de deltagandes personuppgifter. Enligt lagen om Etikprövning 

(2003: 460) ska forskning som riskerar att skada en individ psykiskt eller fysiskt eller om 

forskningen röjer personuppgifter prövas innan den får utföras (Hermerén, 2011). Studien 

anses inte leda till att individen skadas psykiskt eller fysiskt eftersom vi inte studerat enskilda 

människors liv utan den professionella biståndshandläggarens bedömningar och resonemang 

kring trygghet. Innan studien genomfördes fick biståndshandläggarna godkänna att de ville 

vara med genom ett informerat samtycke som innebar att vi informerade om studiens syfte, 

hur den är upplagd och vilka risker och fördelar det finns med den. De hade även möjlighet att 
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avbryta intervjun när de ville. 

 

Eftersom studien inte berör äldre som är i en beroendesituation blev det mer etiskt försvarbart 

att intervjua biståndshandläggare som har godkänt studien genom informerat samtycke. 

Frågorna som vi ställde var inte utpekande eller kränkande mot individens arbete. Dock fanns 

det en risk att de vi intervjuat kunde uppleva personliga konsekvenser av vår studie så som 

stress eller att deras självuppfattning ändras (Kvale & Brinkmann, 2009). För att minska 

denna risk har vi försökt att inte ställa frågor på ett sätt som fick biståndshandläggarna att 

känna sig obekväma utan enbart studerat deras yrkesroll och uppfattning i förhållande till vårt 

syfte. 

 

Reflexiv objektivitet är relevant i forskning och innebär att forskare ser sitt bidrag till det som 

studeras (Kvale & Brinkmann, 2009). En av författarna i studien har erfarenhet av socialt 

arbete inom äldreomsorgen och författarna är medvetna om att denna erfarenhet kan leda till 

att vi inte helt kan förhålla sig objektivt. Däremot kan denna erfarenhet bidra till en viss 

förkunskap i ämnet vi väljer att studera vilket betyder att vi kan få fram information som vi 

kanske inte hade fått annars. Denna förkunskap kan ha påverkat frågorna vi ställt och även 

resultatet på grund av författaren med erfarenhet upplever vissa saker som självklara och 

bortser att fråga om detta. Den andra författaren har ingen erfarenhet inom äldreomsorgen och 

uppfattade därför inget som självklart och uppmärksammade detta genom att föra 

diskussioner under studiens gång för att erhålla en större objektivitet. Efter att ha övervägt 

biståndshandläggares skada psykiskt och fysiskt ansåg vi att nyttan med studien vägde tyngre 

än risken för skada vilket gjorde det försvarbart att utföra vår studie.  

 

6. Resultat och analys 

6.1. Inledning 

Nedan kommer tre avsnitt presenteras som vi själva har utformat genom att analysera vårt 

material. Under avsnitten kommer olika teman presenteras. Vi har intervjuat åtta 

biståndshandläggare som vi själva har gett fiktiva namn. Nedan kommer också varje 

intervjupersons bakgrund presenteras samt hur processen ser ut vid biståndshandläggning för 

att kunna få en djupare förståelse för vårt resultat. 



19 
 

Alicia - har arbetat som biståndshandläggare i två år men har tidigare arbetat inom 

hemtjänsten som undersköterska och ett vikariat som enhetschef. Alicia gick 

socionomutbildningen och tog examen 2016. 

Bianca - har arbetat som biståndshandläggare i sex år men har tidigare erfarenhet som 

enhetschef med kombinerad roll som biståndshandläggare samt även arbetat som 

avgiftshandläggare. Bianca gick socionomutbildningen och tog examen 2003. 

Cecilia - har arbetat som biståndshandläggare i två år men har tidigare arbetat som 

undersköterska. Cecilia gick socionomutbildningen och tog examen 2011 

Diana - har arbetat som biståndshandläggare i Juni i denna kommun men har arbetat som 

biståndshandläggare i 12 år. Diana gick social och omsorgsprogrammet och tog examen 2003. 

Elin - har arbetat som biståndshandläggare i femton år men har tidigare arbetat som 

undersköterska och enhetschef med kombinerad roll som biståndshandläggare. Elin gick 

social och omsorgsprogrammet och tog examen 1991. 

Felicia - har arbetat som biståndshandläggare i fem år och har ingen tidigare erfarenhet inom 

äldreomsorgen. Felicia gick socionomutbildningen och tog examen 2012. 

Gloria - har arbetat som biståndshandläggare i fyra år och har tidigare arbetat som 

undersköterska och enhetschef samt enhetschef med kombinerad roll som 

biståndshandläggare. Gloria gick socionomutbildningen och tog examen 2009.  

Henrik - har arbetat som biståndshandläggare i fyra år och har ingen tidigare erfarenhet inom 

äldreomsorgen. Henrik gick socionomutbildningen och tog examen 2013. 

 

6.2 Trygghet i ansökningar  

6.2.1 Beskrivning av trygghet 

Samtliga biståndshandläggare uppfattar den äldres trygghet på olika vis och menar att det kan 

visa sig olika hos varje individ. Cecilia, Alicia och Henrik beskriver trygghet genom att 

förklara vad som kan leda till otrygghet och det är exempelvis att vara rädd för att ramla, 

svårigheter med att ta sig runt i bostaden och att inte ha några anhöriga. Den äldre är ofta rädd 

för att vara ensam och blir glad när någon kommer. Elin uppfattar trygghet som att ha någon 

att kontakta och prata med, att inte vara ensam och utlämnad samt att känna sig trygg till 

någon. Diana uppfattar trygghet som att känna sig säker och inte vara ängslig. Bianca och 
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Alicia uppfattar trygghet som att ha lugn och ro i sitt hem och att känna att man klarar sig bra 

med de insatser man har. Elin och Bianca förklarar att den äldre kan känna sig trygg genom 

att ha ett larm och veta att någon kommer om det skulle hända något. Dock menar Elin att den 

äldre inte kan känna trygghet till en person genom ett trygghetslarm eftersom de kopplas till 

en larmcentral. Alicia uttrycker att om den äldre vet vart hen ska vända sig om det händer 

något känner sig hen trygg. När den äldre har hemtjänst kan flera olika människor komma 

hem till den äldre och detta menar Elin och Henrik kan skapa otrygghet. Gloria uppfattar 

trygghet som en egen upplevd känsla som varierar medan Felicia menar att trygghet är att ha 

polis, brandmän och lasarettet i närheten. Gloria betonar också att det är svårt att enbart tänka 

i ett trygghetsperspektiv eftersom hon alltid försöker bedöma helheten hos den äldre och inte 

enbart tryggheten. Diana förklarar att det kan vara svårt att möta den äldres behov utifrån 

trygghet eftersom det hon själv upplever som trygghet kan vara något annat för den äldre.  

 

Sammanfattningsvis menar majoriteten av biståndshandläggare att otrygghet är en känsla av 

ensamhet och oro. Trygghet är att känna sig säker och ha ro hemma samt att ha någon att 

kontakta om det skulle behövas. Att biståndshandläggarna uppfattar begreppet trygghet olika 

kan förväntas eftersom Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. En paragraf i 

Socialtjänstlagen innefattar att äldre ska leva under trygga förhållanden men inte vad som är 

trygga förhållanden. Socialstyrelsen uppmanar därför varje organisation att själva definiera 

begreppet vilket betyder att definitionen kan variera (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Dessa resultat står delvis i linje med tidigare forskning inom området. Boström (2014) menar 

likt Elin att trygghet handlar om att ha någon att prata med och att ha ett nätverk med familj 

och vänner. Dock tar inte några av de intervjuade biståndshandläggarna upp att miljön runt 

omkring den äldre kan påverka hens trygghet som Boström (2014) menar är en faktor som 

påverkar den äldres trygghet. Biståndshandläggarna i vår studie upplever att otrygghet handlar 

om att den äldre inte har någon anhörig som de kan kontakta vilket också Peterson, Lilja och 

Borell (2011) och Wang (2014) menar är viktigt för att känna sig trygg. En annan faktor som 

ingen av biståndshandläggarna tog upp som Peterson Lilja och Borell (2011) menar gör den 

äldre trygg är att känna sig frisk. De äldre i deras forskning menade att om de till stor del 

kunde leva ett så normalt liv som möjligt blev de trygga. Vidare betonar Hellström (2010) att 

biståndshandläggaren ska vara noggrann med hur de för samtal med den äldre samt 

uppmärksamma den äldres bakgrund för att skapa tillit och därmed trygghet. Ingen av 

biståndshandläggarna talar om deras relation gentemot den äldre för att skapa trygghet utan 
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hänvisar till insatserna. 

 

När biståndshandläggarna beskriver begreppet trygghet väljer de att förklara genom begreppet 

otrygghet vilket kan tyda på att biståndshandläggarna ser på den äldre efter hens nedsättning. 

Lipsky (2010) menar att det är viktigt att den äldre inte identifieras med sitt problem av 

biståndshandläggaren eftersom det kan leda till att den äldre får en sämre självbild genom att 

själv börja identifiera sig med sitt problem. Detta menar Lipsky (2010) kan bero på att 

organisationen styr biståndshandläggarna att kategorisera de äldre vilket i sin tur tyder på ett 

litet handlingsutrymme. 

 

6.2.2 Trygghetsfrämjande insatser 

Det finns flera olika insatser som den äldre kan bli beviljad och samtliga biståndshandläggare 

är eniga om att trygghetslarmet är den insats som är utformad specifikt för att främja den 

äldres trygghet. Alicia, Diana och Gloria förklarar även att det finns en insats som heter 

trygghetsbesök/tillsyn där en från hemtjänsten kommer hem till den äldre för att se till att allt 

är bra vilket de menar är utformat för att skapa en trygghet för den äldre. Diana förklarar även 

att telefonservice är en insats där den äldre blir uppringd en viss tid på dagen för att höra hur 

den äldre mår. Svarar inte den äldre åker en från hemtjänsten hem till den äldre och 

undersöker ifall det har hänt något. Samtliga biståndshandläggare menar också att de övriga 

insatserna kan bli beviljade på grund av den äldres otrygghet men de är inte specifikt 

utformade för det syftet. Exempelvis kan den äldre bli beviljad hjälp i samband med dusch 

fastän hen inte behöver någon fysisk hjälp utan vill att någon sitter utanför toaletten och 

väntar. Samtliga biståndshandläggare menar att när den äldre ansöker om särskilt boende är 

otrygghet och ensamhet en stor del i att det beviljas. Man tittar på om den äldre är otrygg 

hemma och om det finns stora omvårdnadsbehov. Båda delar ska finnas med men behöver 

inte vara av lika stor vikt.  

 

Utifrån tidigare forskning menar Robben m.fl. (2013) att det är viktigt att skapa en relation till 

den äldre för att den äldre ska känna tillit och trygghet. Insatsen trygghetsbesök som Alicia, 

Diana och Gloria tar upp leder till att den äldre känner trygghet i form av besök och kontakt 

med människor. Boströms (2014) forskning visar att trygghetslarm inte alltid leder till 

trygghet för den äldre beroende på hur trygghetslarmet har introducerat. Men genom att 

biståndshandläggarna i vår studie upplever att trygghetslarm gör den äldre trygg finns en 

möjlighet att den äldre känner larmet som hanterbart. Lipsky (2010) menar att det är vanligt 
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att gräsrotsbyråkrater inte har tillräckliga resurser för att möta alla klienters behov. Detta blir 

tydligt när biståndshandläggarna nämner tre insatser som är särskilt utformade för att främja 

den äldres trygghet och får anpassa befintliga insatser istället. Lipsky (2010) förklarar att när 

utbudet av insatser ökar så kan antalet konsumenter öka vilket medför att arbetarna blir 

underbemannade. Därför kan ett större utbud av trygghetsfrämjande insatser öka antalet äldre 

som ansöker om hjälp och organisationen behöver i så fall anställa fler biståndshandläggare 

för att möta behoven. När biståndshandläggarna anpassar de befintliga insatserna för att 

främja den äldres trygghet använder sig biståndshandläggarna av sitt befintliga 

handlingsutrymme vilket i sin tur kan tyda på att de inte har en större påverkan att öka utbudet 

av insatserna.  

 

6.2.3 Trygghet i bedömningen 

Cecilia, Elin, Henrik och Alicia är intresserade av helheten och vill därför veta hur den äldre 

mår och frågar om trygghet. Under hembesöket tas trygghet upp som en del av helheten, men 

andra delar så som hälsosituation och kontaktnät spelar också roll. Tryggheten tas upp lika 

mycket från den äldre som från biståndshandläggaren. Felicia menar dock att otrygghet är 

orsaken till varför en ansökan inkommer och att det är hennes mål att säkra den äldres 

trygghet. För att bevilja en insats på grund av otrygghet anser majoriteten av handläggarna att 

det ska finnas ett behov av hjälp och att det ska framkomma att den äldre är otrygg eller orolig 

för att exempelvis ramla. Det kan framkomma på olika vis att den äldre är otrygg. Alicia 

menar att hur mycket det betonas vid ansökningar beror på vilken insats den enskilde ansöker 

om medan Diana menar att det beror på hur omfattande otryggheten är för den äldre. Bianca, 

Diana och Felicia menar att om de äldre är otrygga berättar de det. Om det inte skulle 

framkomma kan de se under hembesöket uppfatta om det föreligger en otrygghet och pratar 

om det hon uppfattar med den äldre. Majoriteten av biståndshandläggarna menar att trots att 

den äldre till viss del klarar av att klä på sig rent fysiskt kan insatsen beviljas på grund av 

otrygghet, exempelvis om den äldre känner sig rädd för att ramla när hen klär på sig. Henrik 

menar däremot att det är svårt att bevilja en insats enbart på grund av otrygghet när den äldre 

rent fysiskt klarar av att exempelvis klä på sig. Tvärtemot vad Henrik säger menar Diana att 

det är möjligt att bevilja en insats enbart på grund av otrygghet trots att den äldre klarar av det 

rent fysiskt. Däremot menar Gloria att det inte spelar någon roll om det är fysiska eller 

psykiska aspekter som bidrar till att den äldre inte kan ta sig till toaletten, om det finns ett 

behov så beviljar hon insatser. Sammanfattningsvis menar majoriteten av de intervjuade att 

trygghet är en faktor i bedömningen av den äldres behov. Däremot hade samtliga 
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biståndshandläggare olika syn på hur trygghet uttrycks hos den äldre och hur mycket det 

behöver uttryckas. Samtliga förklarade att det är olika för varje individ och det beror även på 

vilket behov de som biståndshandläggare uppfattar vilket tyder på att det inte finns några 

särskilda direktiv som de utgår från vid bedömning av den äldres trygghet.  

 

Tidigare forskning förklarar att biståndshandläggarna beaktar om det finns ett kontaktnät i 

mötet med den äldre som kan kopplas till den yttre trygghetsfaktorn som handlar om 

relationstrygghet i kontakt med familj och vänner (Boström, 2014). Biståndshandläggarna vi 

intervjuat menar att de utgår ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få fram den äldres 

mående och om hen känner sig otrygg. Norman och Schön (2005) menar för att kunna möta 

äldres behov ska biståndshandläggaren inte fokusera på den äldre som människa utan enbart 

som klient genom att se egenskaper hos individen som är relevanta för behovsbedömningen. 

Lipsky (2010) säger också att de äldre blir klienter genom att biståndshandläggarna endast ser 

deras problem. Detta går lite emot vad flera biståndshandläggare i vår studie menar eftersom 

där är det viktigt att få fram individen i ett helhetsperspektiv och förstå den äldres behov. Att 

biståndshandläggarna betonar tryggheten olika i bedömningen kan bero på deras individuella 

tankesätt vid bedömningar. Exempelvis om de tittar på den äldres behov eller den äldres 

helhetssituation. Eftersom biståndshandläggarna försöker bedöma den äldre efter hens behov 

eller helhetssituation står de inte inför ett dilemma som Lipsky (2010) beskriver. Han menar 

att det kan uppstå ett dilemma när biståndshandläggarna ska försöka behandla de äldre lika. 

Genom att flera äldre besväras av samma problem kan de behöva olika lösningar som 

biståndshandläggarna inte alltid har möjlighet eller får bevilja utifrån sin organisation 

(Lipsky, 2010).  

 

6.3 Organisatoriska kontexten 

6.3.1 Biståndshandläggares riktlinjer och mål 

Biståndshandläggarna förklarar att det finns riktlinjer som beskriver insatsernas omfång men 

inte något om hur de ska tänka vid bedömningarna. Cecilia uttrycker att de äldre alltid har rätt 

att ansöka om vad de vill men att riktlinjerna styr hur mycket som kan beviljas. Exempelvis 

får en insats som heter social aktivering beviljas en timme i veckan enligt riktlinjerna, om den 

äldre ansöker om 2 timmar i veckan ska ärendet tas upp till nämnden. Även Elin och Henrik 

ska skicka ärendet vidare till nämnden om den äldre ansöker om mer än det som står i 

riktlinjerna. Vidare beskriver Elin flera andra riktlinjer som styr hennes arbetssituation. En 

riktlinje hon beskriver innefattar att fem dagar efter den enskilde har tagit kontakt med en 
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biståndshandläggare ska biståndshandläggaren återkomma till den äldre och boka in ett 

hembesök. Är det vårdplanering ska kontakt tas omgående. Tillsyn ska inte beviljas om den 

äldre kan använda sitt trygghetslarm och om det gäller en ansökan till särskilt boende ska 

äldre vara i behov av trygghet och närhet till personal. Dygnet runt hjälp kan inte sättas in om 

korttidsboende kan erbjudas förutom om man befinner sig i livets slutfas. Henrik beskriver en 

riktlinje som innebär att om personen är över 80 år ska kommunen vara mer givmild med 

trygghetslarm. Gloria beskriver att riktlinjerna i hennes kommun säger att trygghetslarm ska 

ges generöst till personer äldre än 75 år. Diana belyser att vid ansökningar om matdistribution 

och trygghetslarm görs en förenklad utredning för att snabbt kunna möta behoven. 

 

Ett annat tydligt mål som alla biståndshandläggare arbetar efter är att beslut ska fattas 

skyndsamt vilket medför att beslutet ofta fattas under hembesöket med den äldre. Cecilia 

berättar att det har förekommit misstag när ärendet har gått skyndsamt som har lett till att den 

äldre inte har fått sin insats vilket inte är målet. Cecilia, Bianca, Alicia och Felicia menar att 

om det är svårare beslut, exempelvis beslut som handlar om trygghet, kan det ta lite längre tid 

eftersom de vill diskutera ärendet med sina kollegor innan beslutet fattas. Bianca och Gloria 

menar att det är vanligt att bevilja hemtjänstinsatser på plats men vid ansökan om särskilt 

boende är ansökan mer omfattande och tar längre tid. Ingen av biståndshandläggarna nämner 

några riktlinjer eller mål gällande den äldres trygghet vilket kan betyda att 

biståndshandläggarna inte har några riktlinjer gällande den äldres trygghet utan själva får göra 

den bedömningen utifrån sin uppfattning. 

 

Tidigare forskning menar att biståndshandläggare i sina bedömningar behöver förhålla sig till 

kommunala riktlinjer och att riktlinjerna oftast är utformade för att göra bedömningarna lika 

eller hushålla med resurser (Norman & Schön, 2005). Det kan även vara motiverat att göra en 

likabehandling genom att det är effektivt och att ingen får större fördelar än andra (Lipsky, 

2010). När organisationen strävar efter en likabehandling begränsas biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme eftersom den äldres behov ska anpassas efter likabehandlingsprincip. En 

riktlinje som Gloria beskriver handlar om att trygghetslarm ska ges generöst till äldre över 75 

år. Denna riktlinje är troligtvis utformad för att det ska bli lika för den äldre befolkningen med 

att erhålla ett trygghetslarm. De biståndshandläggare vi intervjuat menar att riktlinjer styr hur 

mycket de kan bevilja av en insats, exempelvis kan social aktivering beviljas en timme i 

veckan. Här bestämmer riktlinjerna hur mycket av resurserna som ska användas till denna 

insats. 
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6.3.2 Styrande faktorer inom biståndshandläggning 

I: Vilka faktorer menar du styr era beslut? 

Felicia: Ja jag jobbar ju i en politisk organisation så att då har vi de faktorer där nämnden bestämmer, vad 

vi har för delegation och vad kommunen har för hjälp och stöd till äldre då. Det ligger som en ram. Sen 

faktorer är ju utifrån den enskildes hälsa och vad hon eller han klarar och inte klarar.  

                     (Intervju med Felicia, 2016)                                                                         

Detta citat speglar vad samtliga biståndshandläggare menar styr deras beslut samt att de fattar 

beslut mellan organisationens och de äldres krav. Majoriteten uttrycker att politiska beslut styr 

vilka resurser som finns att tillgå och därför måste insatserna anpassas efter befintliga 

resurser. Som Felicia säger i citatet ovan att det beror på vad kommunen erbjuder för hjälp 

och stöd till den äldre. Majoriteten av biståndshandläggarna uttrycker dock att resursernas 

omfång inte styr deras beslut utan de beviljar en insats även om det exempelvis inte finns 

plats på ett särskilt boende. Cecilia och Diana uppger att det som styr deras beslut är 

individens behov medan Elin och Felicia uttrycker att det är riktlinjer, styrdokument och 

Socialtjänstlagen som styr besluten. Alicia menar att riktlinjer inte alltid följs eftersom hjälpen 

ska anpassas efter den äldres behov. Bianca, Henrik och Gloria anser att det som styr besluten 

är både den äldres behov och lagen men de kan besluta utanför skälig levnadsnivå när de 

anser att det behövs. Alicia menar att anhöriga har en stor roll i vad som står på ansökan men 

inte så mycket i vad som beviljas. Alicia berättar vidare att andra faktorer som kan styra 

hennes beslut är samtal med exempelvis sjukgymnaster och sjuksköterskor eftersom de har 

kontinuerlig kontakt med den äldre och oftast vet vilka behov den äldre har.  

 

Citatet ovan likt teorin visar biståndshandläggarnas dilemma med att insatsen är levererad 

genom mänsklig kontakt och ansvar men samtidigt genom en myndighet som är under 

resursbegränsningar (Lipsky, 2010). Felicia försöker arbeta efter den äldres behov men 

samtidigt måste hon kontrollera och begränsa insatserna efter kommunens krav (Lipsky, 

2010). I det här citatet blir det tydligt att biståndshandläggarnas utrymme blir begränsat till 

vad nämnden har beslutat. Biståndshandläggarna utformar själva inga insatser efter den äldres 

behov utan beslutar om de insatser som finns att tillgå. Dock menar majoriteten att resursernas 

omfång inte styr deras beslut utan finns det ett behov av särskilt boende beviljar de det. 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att bedömningen styrs av vilka insatser som finns att 
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tillgå och inte individens behov. Hellström (2010) menar att äldres behov inte alltid är 

sammankopplade med de insatser de har rätt till. Vårt resultat visar att biståndshandläggarna 

anser att behovet kan tillgodoses med de insatser som finns men betonar att insatserna är 

utformade av politiker. Därför stämmer vårt resultat delvis överens med tidigare forskning 

eftersom biståndshandläggarna samtidigt betonar den äldres behov som styrande i 

bedömningen. Alicia menar däremot att det inte finns tillräckliga insatser för att motverka 

äldres ensamhet och upplever då ett litet handlingsutrymme. Ett exempel som visar att 

politiker kan påverka biståndshandläggares bedömningar är att politiker kan besluta att de 

verksamma ska arbeta för att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt 

(Hellström, 2010).  

 

I:Vilka svårigheter finns det i att möta behoven utifrån den äldres trygghet?  

Henrik: Det kanske kan vara, när riktlinjerna som vi har. Exempelvis särskilt boende säger någonting annat 

än vad mitt hjärta säger. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Riktlinjerna kanske sätter stopp lite för mina 

bedömingskänslor om ni förstår vad jag menar. 

(Intervju med Henrik, 2016) 

I detta citat förklarar Henrik att riktlinjer som är utformade i kommunen ibland kan säga något 

annat än vad hans hjärta säger vilket gör bedömningen svår. Exempelvis för att bli beviljad 

särskilt boende ska inte den äldres behov kunna tillgodoses med hemtjänstinsatser och 

individen ska ha provat hemtjänst innan en ansökan om särskilt boende kan beviljas även om 

Henrik vet att hemtjänstinsatser inte är tillräckliga. Dock förklarar han vidare att riktlinjerna 

överlag stämmer överens med hans uppfattningar. Henrik var själv i att uttrycka att 

riktlinjerna kan gå emot hans uppfattning om den äldres behov i bedömningen. Bianca och 

Felicia menade däremot att målen kan gå emot den äldres önskning av hjälp men inte deras 

bedömning av vad de är i behov av. Resterande biståndshandläggare har inte benämnt någon 

svårighet i att möta behoven utifrån riktlinjerna utan menar att den äldres behov kan 

tillgodoses inom ramen för dessa. Om behovet skulle gå utanför riktlinjerna förs en diskussion 

med kollegor eller i vissa fall förs ärendet vidare till nämnden för att finna en lösning.  

 

Bianca och Alicia förklarar att de följer riktlinjer som de själva varit med att utforma. Alicia 

upplever att nämnden lyssnar på biståndshandläggarnas förslag till riktlinjer och strävar efter 

att riktlinjerna ska vara utformade efter den äldres behov. Alicia menar därför att hon har ett 
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stort handlingsutrymme eftersom organisationen är flexibel med att möta den äldres behov. 

Bianca och Felicia menar också att mål och riktlinjer inte alltid samstämmer med vad som 

utförs eller med den äldres önskningar. Eftersom de anser att det är lång kö till särskilda 

boenden vilket gör att organisationens mål som innebär att det ska finnas tillräckligt med 

boende och att man ska få boende inom en rimlig tid inte stämmer överens med de behov de 

äldre har. Felicia förklarar även att det finns en riktlinje gällande att inköp av mat ska ske via 

internet. Denna riktlinje menar hon går emot den äldres önskningar eftersom de ofta har 

handlat i en viss butik och nu tvingas köpa mat från internet. 

Utifrån tidigare forskning menar Norman och Schön (2005) att de handläggare som har lång 

erfarenhet i mindre grad lutar sig mot riktlinjerna och istället litar på sin egen bedömning och 

detta leder till ett större handlingsutrymme. Alicia har arbetat i två år som 

biståndshandläggare men upplever ändå ett stort handlingsutrymme eftersom riktlinjerna är 

flexibla och utgår ifrån den äldres behov. Henrik har arbetat som biståndshandläggare i fyra år 

och upplever inte att han har ett behov av att gå utanför riktlinjerna. Cecilia har arbetat som 

biståndshandläggare i två år och Elin i 15 år. Henrik, Cecilia och Elin menar att de lutar sig 

mot riktlinjerna och får därför ett mindre handlingsutrymme trots att de har lång erfarenhet 

vilket går emot Norman och Schöns (2015) forskning.  

 

En svårighet med organisationsmål är att målen inte alltid överensstämmer med vad som är 

bäst för den äldre (Lipsky, 2010). Henrik är den som tydligt uttrycker detta när han säger att 

ibland kan riktlinjerna gå emot vad hans hjärta säger. Detta kan betyda att Henrik inte nyttjar 

eller skapar sig ett handlingsutrymme på grund av riktlinjerna eftersom han måste gå emot sin 

individuella bedömning (Lipsky, 2010). Även Bianca och Felicia säger att den äldres 

önskning av hjälp inte tillgodoses på grund av riktlinjerna. När målen skapar en sådan här 

ambivalens hos biståndshandläggaren blir biståndshandläggaren improduktiv (Lipsky, 2010). 

Exempelvis berättar Cecilia att på grund av att de ska fatta beslut skyndsamt har en insats 

uteblivit. Eftersom ingen biståndshandläggare nämner några mål eller riktlinjer gällande den 

äldres trygghet finns inte den här ambivalensen hos biståndshandläggarna mellan den äldre 

och organisationens riktlinjer. Detta betyder att det blir deras individuella bedömning som styr 

och leder därför till ett större handlingsutrymme.   
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6.4 Handlingsstrategier 

6.4.1 Det bästa enligt omständigheterna 

 

I: Hur samarbetar ni inom organisationen för att främja trygghet? 

Felicia: Alltså jag tänker att alla vi handläggare har det som mål att man ska göra det bästa man kan för att 

den enskilde ska känna sig trygg och det tror jag vår enhetschef och verksamhetschef och förvaltningschef 

också skriver under på. Det är ju det vi jobbar för. 

       (Intervju med Felicia, 2016) 

Samtliga biståndshandläggare menar att de kan tillgodose den äldres behov inom ramen för 

skälig levnadsnivå. Däremot upplever många att äldre hade velat ha hjälp som ligger utanför 

skälig levnadsnivå som de inte kan tillgodose. Dock menar majoriteten att de gör vad de kan 

inom ramen för sitt uppdrag som citatet ovan speglar. Alicia är däremot den som skiljer sig 

genom att säga att hon skapar speciella lösningar för varje äldre som brukar resultera i att den 

äldre känner sig nöjd. Exempelvis har hon delat upp en insats som är kallad social samvaro till 

en gång om dagen istället för en eller två gånger i veckan vilket resulterar i att hemtjänsten 

stannar ett par minuter längre. Men hon anser att det är svårt att möta äldres behov utifrån 

trygghet med de insatser som de har att erbjuda eftersom många äldre känner sig ensamma. 

När hon delar upp social samvaro blir det enbart lite längre tid varje dag och de äldre får inte 

en hel timme social samvaro där de kan göra något som de själva vill tillsammans med 

personalen vilket medför att de äldre inte blir helt nöjda. Gloria pratar delvis också om detta 

eftersom hon menar att det är svårt att möta äldre som är otrygga på grund av ensamhet. Hon 

förklarar att när de äldre inte har några anhöriga eller ett kontaktnät kan det vara svårt för 

hemtjänsten att finnas där som familj eller vänner och kan därför inte göra det tryggare för 

den äldre. Vidare förklarar Elin att det är svårt att säga om den äldre blivit tryggare på grund 

av insatsen men anser att hemtjänstpersonalens kontinuitet är en viktig faktor att arbeta efter 

för att den äldre ska känna sig trygg. Hon upplever att det inte alltid uppnås en bra kontinuitet 

vilket medför att insatsen inte känns tillräcklig för att säkra den äldres trygghet. Hon förklarar 

också att det kan vara svårt att möta den äldres trygghet när den äldre vill ha närhet av 

personal dygnet runt för att kunna känna sig trygg men nekar särskilt boende, då har de inget 

alternativ att erbjuda för att säkra den äldres trygghet. På så vis kan äldre ha en påverkan 

genom att de kan neka hjälp men erbjuds dock inget alternativ. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning menar Norman och Schön (2005) att 
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biståndshandläggare utgår från äldres behov som handlingsstrategi. Exempelvis när 

biståndshandläggare anpassar insatsen utvecklar hen en strategi efter den äldres behov. Vidare 

menar Norman och Schön (2005) att ofta påverkar anhöriga besluten, dock menar Alicia att 

anhöriga enbart påverkar vad som står i ansökan och inte vad som beslutas. Genom detta låter 

inte Alicia andra påverka hennes beslut och upplever då ett stort handlingsutrymme. Wang 

(2014) menar att trygghet handlar om att den äldre ska känna tillit till någon vilket Elin också 

betonar genom att uttrycka att det behövs kontinuitet bland personal. Dock upplever Elin att 

detta inte alltid följs och har inte möjlighet att påverka det vilket begränsar hennes 

handlingsutrymme med att möta äldres behov.  

 

När biståndshandläggarna förklarar att de gör vad de kan inom ramen för sitt uppdrag 

utvecklar biståndshandläggarna en attityd som förnekar deras påverkan som är en 

handlingsstrategi för att kunna känna tillfredsställelse (Lipsky, 2010). Lipsky (2010) menar att 

biståndshandläggarna har möjlighet att påverka och erbjuda andra alternativ men det är svårt 

att ändra mönster som utvecklats i arbetet eftersom de har blivit överlevnadsstrategier. Alicia 

har exempelvis använt sitt handlingsutrymme till att ändra insatsens struktur till individens 

behov genom att dela upp insatsen till flera dagar i motsättning till Henrik. Detta exemplet 

visar att biståndshandläggarna ändå har en viss påverkan om hur insatserna kan användas.  

 

6.4.2 Samarbete som handlingsstrategi 

Samtliga biståndshandläggare arbetar i en kommun som organisation med kollegor, en 

överordnad chef och riktlinjer. Alla beskriver sin chefs roll i sitt arbete som rådgivande. De 

tar endast kontakt med sin chef när de behöver råd i ett ärende. Det är fortfarande 

biståndshandläggarna som fattar beslutet men de menar att det är bra att kunna diskutera 

svårare ärenden och ha sin chefs stöd vid beslut. Samtliga vill ha en närvarande chef eftersom 

de är i behov av snabba svar på grund av att handläggningstiden är kort. De vill däremot inte 

att chefen ska styra deras handläggning eller fatta beslut åt dem eftersom de har sin utbildning 

och delegation som gör att de klarar det själva. Däremot förklarar biståndshandläggarna att 

det är vanligt att kollegorna samarbetar med varandra och diskuterar svårare ärenden. Genom 

att diskutera med varandra kan kollegorna bidra med råd men också föra en diskussion med 

varandra för att kunna bedöma lika. Vidare berättar Cecilia att otryggheten ofta diskuteras 

med kollegorna som svårare ärenden men menar att trygghet är svårt att återberätta för 

kollegorna eftersom det är en känsla hon får till skillnad med fysiska behov som är lättare att 



30 
 

bedöma och återberätta. Bianca, Elin, Henrik och Gloria menar däremot att det är svårt att 

säga om tryggheten diskuteras oftare än något annat.  

 

Samtliga biståndshandläggare förutom Bianca förklarar att det även sker ett samarbete med 

enhetschefer och undersköterskor i hemtjänsten. Detta på grund av att de skickar en 

beställning till enhetschefen som undersköterskorna därefter verkställer. När 

undersköterskorna är hos den äldre kan de bedöma om insatsen känns tillräcklig eller om den 

äldre är i behov av ytterligare hjälp. Cecilia berättar också att undersköterskorna lättare kan 

påverka den äldre att ta emot hjälp än vad biståndshandläggare kan eftersom 

undersköterskorna har bildat en närmare relation med den äldre. Elin menar genom att ha med 

personal under hembesöket genererar det trygghet till den äldre, därför är det viktigt med ett 

bra samarbete mellan biståndshandläggare och hemtjänst. Henrik berättar att det är vanligt att 

han tar kontakt med enhetschefen för hemtjänsten eller undersköterskorna för att höra hur det 

har gått med den insats han har beviljat. Han menar att det kan vara svårt att bedöma under ett 

hembesök om den hjälp han har beviljat är tillräcklig och ringer därför enhetschefen eller 

undersköterskorna för att komplettera sitt beslut. Bianca menar däremot att det inte finns ett 

direkt samarbete med undersköterskorna i hemtjänsten förutom att det är undersköterskorna 

som utför insatserna som hon har beviljat och har de några frågor får de höra av sig.  

 

Vidare menar samtliga biståndshandläggare också att det sker ett nära samarbete med 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor eftersom de har kontinuerliga teammöten 

tillsammans där de delvis samarbetar för att främja den äldres trygghet. Alicia förklarar att 

under dessa teammöten kan de diskutera specifika ärenden, exempelvis om den äldre känner 

sig otrygg på grund av att hen går ostadigt kan hon prata med de övriga professionerna om det 

finns några hjälpmedel som kan öka tryggheten för den äldre. Felicia menar att samtliga 

professioner samarbetar för att uppnå trygghet även om de inte uttryckligen benämner det som 

trygghet utan istället som oro eller ensamhet. Sammanfattningsvis menar de flesta av de 

intervjuade att det sker ett regelbundet samarbete mellan kollegor och andra professioner för 

att främja den äldres trygghet. Utan detta samarbete kan det vara svårt att komma fram till 

lösningar som är det bästa för den äldre. Dock uttryckte Bianca att det inte fanns ett nära 

samarbete med undersköterskorna utan de får kontakta biståndshandläggare vid behov.  

 

Tidigare forskning beskriver också biståndshandläggares samarbete med kollegor och chef. 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att vid svåra bedömningar vände sig majoriteten till 
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sina kollegor för stöd och hjälp likt vår studie där biståndshandläggarna i första hand 

diskuterar med sina kollegor när ett ärende känns svårt men även med överordnad chef. Till 

skillnad från Lindelöf och Rönnbäcks (2004) forskning som inte tar upp att chefen är med i 

diskussionen vid svåra ärenden så ansåg de vi intervjuat att chefen är rådgivande och kan ge 

förslag till beslut. Genom att biståndshandläggarna inte vill att deras chef ska styra 

handläggningen och enbart vara rådgivande försöker de behålla och utöka sitt 

handlingsutrymme (Lipsky, 2010). Lipsky (2010) förklarar att biståndshandläggare har en 

byråkratisk status som kräver foglighet mot chefernas direktiv och fogligheten är påverkad av 

huruvida biståndshandläggarna finner direktiven legitima. Att biståndshandläggarna inte fattar 

svårare beslut själva kan tyda på en viss foglighet gentemot organisationen och en viss 

begränsning av sitt handlingsutrymme. Det kan också tyda på att biståndshandläggarna finner 

detta legitimt och själva har valt denna process (Lipsky, 2010). Att de själva valt denna 

process och samarbetar med chefer kan ses som en handlingsstrategi för att kunna göra ett bra 

arbete utifrån de förutsättningar som finns.  

 

Norman och Schön (2005) menar att biståndshandläggare ständigt behöver göra avvägningar 

mellan individens behov och krav från undersköterskor. De biståndshandläggare vi intervjuat 

menar att det sker ett samarbete med undersköterskorna som arbetar i hemtjänsten. Eftersom 

undersköterskor oftast ser den äldres behov och meddelar detta till biståndshandläggarna som 

sedan utökar insatserna. Därav finns det krav från de äldre genom undersköterskorna att öka 

insatserna men majoriteten av biståndshandläggarna anser att samarbetet är positivt eftersom 

båda parter strävar efter att möta den äldres behov. Oftast har också undersköterskor från 

hemtjänsten bättre kontakt med den äldre och kan därför lättare påverka den äldre till att ta 

hjälp. För att öka tryggheten hos äldre tog Elin med sig undersköterskor från hemtjänsten vid 

hembesök. Boström (2014) menar att undersköterskors medverkan är viktig för att äldre ska 

uppleva trygghet.  

 

6.4.3 Befintliga insatser som redskap 

Tidigare har vi visat att det finns tre insatser som specifikt är utformade för att främja den 

äldres trygghet. Samtidigt förklarar samtliga biståndshandläggare att de övriga insatserna kan 

beviljas i trygghetsfrämjande syfte trots att de inte är specifikt utformade för det syftet. 

Exempelvis är det vanligt att den äldre beviljas hjälp i samband med dusch trots att den äldre 

fysiskt kan duscha men vill att undersköterskorna ska stå utanför utifall de skulle ramla. 
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När biståndshandläggarna beviljar de övriga insatserna i trygghetsfrämjande syfte omvandlar 

de insatserna till att passa den äldres behov vilket kan ses som en handlingsstrategi. Med 

utgångspunkt i teorin menar Lipsky (2010) att de äldres behov blir anpassade till typiska 

klientfall medan vårt resultat visar tvärtom. Alltså att det inte är den äldres behov som 

anpassas utan snarare insatserna. Detta kan också handla om dilemmat som 

biståndshandläggarna står inför med att arbeta efter den äldres behov men samtidigt begränsa, 

kontrollera och rationalisera tjänsternas otillräcklighet (Lipsky, 2010). Biståndshandläggarna 

behöver försäkra de äldre om att deras behov blir tillgodosedda utifrån de resurser som finns 

tillgängliga. För att kunna begränsa, kontrollera och rationalisera insatserna väljer 

biståndshandläggarna att omvandla befintliga insatser för att passa den äldre behov istället för 

att skapa ytterligare specifika insatser.  

 

6.4.4 Att utveckla rutiner och förslag 

Biståndshandläggarna har utvecklat olika rutiner för att hantera de krav som ställs. En rutin de 

har är att fråga kollegorna när de är osäkra på ett beslut eftersom de vill ha råd och säkerställa 

att alla arbetar lika. Cecilia har utvecklat olika rutiner exempelvis vid uppföljning av beslut 

gör hon oftast hembesök hos de brukare som hon vet har stora omsorgsbehov. Hon har även 

utvecklat en rutin genom att hemtjänsten eller enhetschefen tar kontakt med henne om 

behovet förändras och behöver därför inte själv ta kontakt med den äldre. Om inte 

undersköterskorna från hemtjänsten hör av sig till henne brukar hon själv höra av sig till dem 

istället för till den äldre. Alicia och Gloria menar att nya ansökningar prioriteras före 

uppföljningar för att kunna hantera sin arbetssituation. Elin och Gloria bokar in hembesök 

främst med de äldre som de inte har träffat. De fall där äldre är kända sedan tidigare mottas 

ansökan via telefon. Om Bianca upplever sin arbetssituation stressig väljer hon att hantera fler 

ansökningar via telefon. Diana gör inte heller hembesök hos de äldre som endast är beviljade 

trygghetslarm utan de hanteras också via telefon. Bianca har utvecklat en rutin som innebär att 

en ansökan om särskilt boende ska tas emot skriftligt medan det endast behövs en muntlig 

ansökan om hemtjänstinsatser. Henrik nämner inga särskilda rutiner utan förklarar att det är 

olika för varje individ hur han går tillväga. Dessa rutiner som utvecklats av samtliga 

biståndshandläggare utesluter viss kontakt med den äldre vilket medför att den äldre har 

mindre chans att föra sin talan. 

 

Några förslag som framkommit från biståndshandläggarna gällande förbättringar och nya 

insatser är mer tekniska hjälpmedel, uppsökande verksamhet för att kunna motverka långa 
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köer till särskilt boende, mer social tid för äldre samt fler boendeplatser. Diana uttrycker att 

hon eftersträvar ett särskilt boende för de som har otrygghet som sitt största hinder eftersom 

de som befinner sig på särskilda boenden idag är till stor del fysiskt dåliga. Elin upplever att 

en rutin som skulle behöva säkras är att samtliga som arbetar inom äldreomsorgen ska 

använda sitt identitetskort vid besök för att visa den äldre att de är från kommunen. Hon 

menar att detta är en brist och som skulle behöva säkras för att den äldre ska bli trygg i sitt 

hem genom att veta vem som kommer. Dock var det enbart en av dessa idéer som skulle 

förverkligas inom en snar framtid. 

 

Peterson, Lilja och Borell (2011) menar utifrån tidigare forskning att äldre vill kunna lita på 

professionella. Elin menar att äldre inte alltid kan lita på professionella eftersom personal 

inom äldreomsorgen inte regelbundet använder sitt identitetskort vilket gör att den äldre 

upplever mer otrygghet. Förslag till förbättringar för att öka tryggheten för äldre är tekniska 

hjälpmedel och Peterson, Lilja och Borell (2011) menar att äldre till stor del vill känna tilltro 

till tekniken för att uppnå trygghet. Däremot menar Boström (2014) att äldre ej upplever 

trygghetslarm som hanterbart. Detta är något samtliga organisationer behöver arbeta med för 

att kunna hjälpa äldre att känna sig trygga med tekniska hjälpmedel. Vårt resultat samstämmer 

med Lindelöf och Rönnbäck (2004) som menar att handläggare inte använder sig av sitt 

handlingsutrymme fullt ut utan skapar rutiner för att möta de krav som ställs. Exempelvis 

bokar inte alla biståndshandläggare in hembesök med de äldre som är kända sedan tidigare 

eller med de äldre som ansöker om trygghetslarm. De här handlingsstrategierna utvecklas på 

grund av effektivitet och leder till att de äldre blir anpassade till biståndshandläggarnas 

förväntningar (Lipsky, 2010). När äldre blir anpassade ses de inte för sina individuella behov 

och behöver därför inga individuella lösningar från biståndshandläggaren. Därför behövs 

inget större handlingsutrymme eftersom alla ska behandlas lika.  

 

7. Avslutning 

Nedan presenteras slutsatser, metoddiskussion, teoridiskussion och resultatdiskussion. Även 

förslag på framtida forskning inom området ges.  

 

7.1. Slutsatser 

Vi kom fram till tre avsnitt när vi analyserade vårt resultat som vi namngett “trygghet i 

ansökningar”, “organisatoriska kontexten” och “handlingsstrategier”. I vår studie framkom 
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det att samtliga biståndshandläggare uppfattar den äldres trygghet olika på grund av att 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag och varje organisation behöver utforma en egen 

definition som är inriktad på deras verksamhet. Dock fanns det likheter i beskrivningen av 

begreppet trygghet mellan biståndshandläggarna som även stämmer överens med tidigare 

forsknings beskrivning av trygghet. Majoriteten av biståndshandläggarna förhåller sig till 

begreppet trygghet genom att utgå från den äldres otrygghet vilket tyder på att de väljer att se 

den äldres begränsningar istället för möjligheter. Att biståndshandläggarna väljer att förhålla 

sig till trygghet på detta sätt kan bero på att organisationen styr biståndshandläggarna att 

kategorisera de äldre vilket leder till ett begränsat handlingsutrymme. Samtliga 

biståndshandläggare utgår från ett helhetsperspektiv i bedömningen av äldres behov och 

förhåller sig därigenom till begreppet trygghet som en del av helheten. Detta går emot 

Norman och Schöns (2005) forskning som menar att biståndshandläggare inte ska utgå ifrån 

ett helhetsperspektiv utan enbart se egenskaper som är relevanta för bedömningen.  

 

Vid svårare ärenden vänder biståndshandläggarna sig till kollegor och chef för stöd och råd 

likt vad tidigare forskning säger för att kunna förhålla sig lika i sina bedömningar. Genom att 

biståndshandläggarna enbart har en rådgivande relation med sin chef behåller eller utökar de 

sitt handlingsutrymme. När organisationen strävar efter en likabehandling begränsas 

biståndshandläggares handlingsutrymme eftersom den äldres behov kan anpassas efter 

likabehandlingsprincip. Samtliga biståndshandläggare menar att deras arbetssituation och 

beslut styrs av riktlinjer till viss del i hur mycket som kan beviljas. Däremot menar några av 

biståndshandläggarna att de har möjlighet att bevilja utanför riktlinjerna för att tillgodose 

behoven vilket också stämmer överens med tidigare forskning. De biståndshandläggare som 

har arbetat längre följer riktlinjerna lika mycket som de som arbetat kortare tid vilket går emot 

tidigare forskning som menar att lång erfarenhet leder till en större självständighet i 

bedömningarna. En av biståndshandläggarna uttrycker tydligt att riktlinjerna kan gå emot 

bedömningen medan övriga anser att behovet kan tillgodoses inom ramen för riktlinjerna. 

Ingen av biståndshandläggarna nämner trygghet som en del av riktlinjerna vilket gör att 

beslutsfattandet gällande trygghet blir biståndshandläggarens egen bedömning och leder till 

ett större handlingsutrymme.  

 

Majoriteten av biståndshandläggarna anser att behoven kan tillgodoses med befintliga 

insatser. Insatserna är utformade av politiker och därför finns ingen stor möjlighet för 

biståndshandläggarna att påverka vilket stämmer överens med tidigare forskning som visar att 
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bedömningen styrs av vilka insatser som finns att tillgå. Detta visar att biståndshandläggarna 

har ett mindre handlingsutrymme eftersom de hanterar insatserna efter politikernas krav. 

Biståndshandläggarna nämner tre insatser som kan främja trygghet. Anledningen till att det 

inte finns fler kan bero på att organisationen vill begränsa antalet som söker hjälp och på så 

sätt minska antalet biståndshandläggare. Biståndshandläggarna förhåller sig till kraven genom 

att uttrycka att de gör vad de kan inom ramen för sitt uppdrag trots att det finns en möjlighet 

att använda sitt handlingsutrymme för att finna individuella lösningar. Flera 

biståndshandläggare har förslag på vad som kan utvecklas för att förbättra den äldres trygghet 

men enbart ett av dessa förslag ska förverkligas. Biståndshandläggarna har utvecklat olika 

handlingsstrategier för att möta de krav som ställs. De strategier vi fann i vårt resultat var att 

biståndshandläggarna har utvecklat en attityd som innebär att de gör vad de kan under 

befintliga omständigheter och nyttjar därför inte hela sitt handlingsutrymme. Ytterligare en 

strategi var att de samarbetar med flera parter för att göra en lika behandling. Slutligen 

omvandlar biståndshandläggarna befintliga insatser för att passa den äldres behov. Dessa 

handlingsstrategier visar hur biståndshandläggarna hanterar sin arbetssituation med att arbeta 

efter både organisationens och den äldres krav samt hur dessa strategier i sin tur påverkar 

deras beslut. Flera av biståndshandläggarna uppfattar att de har ett stort handlingsutrymme 

trots att vårt resultat visar på begränsningar av deras handlingsutrymme.  

  

7.2 Diskussion 

7.2.1 Resultatdiskussion 

Trots att Socialstyrelsen uppmanar varje organisation att utveckla en egen definition av 

trygghet hade samtliga biståndshandläggare olika definitioner vilket kan betyda att 

organisationen inte har utvecklat en gemensam definition. Att de inte har utvecklat en 

gemensam definition kan också vara svar på varför det inte finns några riktlinjer kring den 

äldres trygghet. Detta kan ha gjort det svårare för oss i vår studie att få fram resultat som är 

kopplat till trygghet eftersom de kanske inte är vana att prata i de termerna, ändå menade flera 

att trygghet är en viktig aspekt i den äldres välbefinnande. Eftersom de menade att trygghet är 

en del av helheten ansåg biståndshandläggarna det var svårt att diskutera ämnet. Under 

intervjun framkom det att trygghet är outtalat med i de flesta delar av den äldres helhet i 

termer såsom oro eller ensamhet. Vilket gjorde att vi kunde få fram vårt resultat fastän de 

flesta biståndshandläggarna ansåg det var svårt att prata om.  

 

Resultatet visar att biståndshandläggarnas handlingsutrymme blir till viss del begränsat av 
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riktlinjer, handlingsstrategier och chefer trots detta upplever biståndshandläggarna att de har 

ett stort handlingsutrymme. Resultatet visar att handlingsutrymmet är begränsat men dock inte 

hur mycket. Att biståndshandläggarna upplever sitt handlingsutrymme som stort kan därför 

bero på att dessa faktorer enbart är något begränsade och faktiskt har ett stort 

handlingsutrymme. Det kan även bero på att de har utvecklat en attityd som innebär att de gör 

vad de kan och finner sig i att de inte kan påverka sin situation vilket även Lipsky (2010) 

menar förekommer. 

 

Resultatet visar att oavsett om biståndshandläggarna har kort eller lång erfarenhet så lutar de 

sig mot riktlinjer i beslut. Detta går emot tidigare forskning som menar att lång erfarenhet 

leder till självständighet och ett större handlingsutrymme. Att de biståndshandläggare vi 

intervjuat som har lång erfarenhet inte använder sitt handlingsutrymme kan bero på att 

organisationen ställer höga krav på dem att följa riktlinjerna och deras handlingsutrymme 

begränsas. Genom att de följer riktlinjer och minskar sitt handlingsutrymme kan de uppleva 

att de kan möta de krav som ställs och får en känsla av tillfredsställelse i sitt arbete. 

 

Insatserna är utformade av politiker och därför finns ingen stor möjlighet för 

biståndshandläggarna att påverka vilka insatser som finns att tillgå. Majoriteten av 

biståndshandläggarna anser ändå att behoven kan tillgodoses med befintliga insatser. Det kan 

bero på att biståndshandläggarna har utvecklat en handlingsstrategi som innebär att de 

anpassar de befintliga insatserna efter den äldres behov. Detta betyder att 

biståndshandläggarna blir styrda av de befintliga insatserna eftersom att äldres behov ska 

kunna tillgodoses inom dessa vilket tyder på ett mindre handlingsutrymme. Vår studie visar 

också att de äldre har önskningar som går utanför befintliga insatser men flera av 

biståndshandläggarna förklarar för den äldre att de insatser som finns är tillräckliga för att 

uppnå skälig levnadsnivå och gör därför inga undantag. Här väljer biståndshandläggarna att 

inte använda sitt handlingsutrymme för att möta äldres önskningar utan formar istället 

önskningarna till skälig levnadsnivå. Hade biståndshandläggarna varit öppna för äldres 

önskningar hade kanske nya insatser utformats eller insatserna individanpassats för att äldre 

ska känna delaktighet och välbefinnande som kan leda till trygghet. I framtiden kommer nya 

generationer äldre att vara i behov av hjälp som har andra krav och perspektiv än dagens äldre 

som kan kräva andra insatser. Därför kan det vara av vikt att även lyssna på den äldres 

önskningar och inte enbart resurser som finns att tillgå. Dock utgör äldreomsorgen hälften av 

socialtjänstens kostnader och skulle dagens insatser vara mer individanpassade kan 
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kostnaderna öka ännu mer. Även om biståndshandläggarna hade velat möta äldres önskningar 

kan politikerna stoppa biståndshandläggarnas förslag på grund av ekonomiska förutsättningar. 

 

7.2.2 Teoridiskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur biståndshandläggare förhåller sig till ansökningar i 

trygghetsfrämjande syfte för att därigenom öka förståelsen för deras situation i 

beslutsfattningsprocesssen. Genom att applicera Lipskys teori på vår studie kunde vi lättare 

identifiera de egenskaper som är vanliga inom offentliga organisationer exempelvis 

organisationens mål och riktlinjer. Genom att utgå från detta kunde vi enklare förstå vårt syfte 

eftersom biståndshandläggares handlingsutrymme påverkar hur de förhåller sig till 

ansökningar samt beslutsfattningsprocessen. Eftersom vi utgått från Lipskys teori kan vi ha 

förbisett annan relevant information som inte är baserad på teorin. Vi har försökt vara öppna 

genom att inte enbart ha teorin i åtanke vid analys av resultatet. Utan teori eller med flera 

teorier hade vårt resultat blivit överväldigande och vi hade inte kunnat få svar på vårt syfte. 

Genom Lipskys teori har vi kunnat se tydliga samband med handlingsutrymme och hur 

biståndshandläggare förhåller sig till ansökningar i trygghetsfrämjande syfte samt deras 

situation i beslutsfattningsprocessen.    

 

7.2.3 Metoddiskussion 

Med hjälp av den kvalitativa metoden intervju genomförde vi vår studie och kunde få fram 

biståndshandläggares egna uppfattningar. I våra intervjuer fick vi fram information som 

ibland inte rörde vårt ämne. Detta har varit både en för- och nackdel eftersom ibland gav 

dessa utsvävningar från området relevant information medan i andra fall resulterade 

utsvävningarna till information som inte blev användbar. Att det blev så pass stora 

utsvävningar kan bero på att några frågor var för öppna och gjorde det svårt för 

biståndshandläggarna att förstå vad de skulle svara på exempelvis i frågor där begreppet 

trygghet inte nämndes. Majoriteten av biståndshandläggarna blev då fundersamma om vi även 

i dessa frågor var ute efter begreppet trygghet. Det gjorde att deras svar blev väldigt öppna 

och inte inriktades på något speciellt. En av biståndshandläggarna upplevde att hon blev matt 

av att frågorna var öppna. För att frågorna inte skulle blivit överväldigande hade vi kunnat 

variera med öppna och slutna frågor istället för att enbart ha alla slutna frågor i början och 

sedan gå över till öppna frågor för att göra samtalet mer naturligt.  

 

Urvalet i vår studie blev varierat genom att biståndshandläggarna arbetat olika länge och hade 
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olika erfarenheter dock var det enbart en manlig deltagare. Trots att vi själva inte valde vilka 

som skulle medverka upplever vi de biståndshandläggare vi fick kontakt med som bra 

representanter och att vi fick lätt tillgång till fältet. Dock kan enhetschefen valt de som hen 

tycker representerade deras organisation bäst vilket kan ha påverkat vårt resultat till att spegla 

en sida av organisationen. Om vi själva hade valt ut biståndshandläggare hade vi försökt 

variera ännu mer med kön, ålder och erfarenhet samt inte tagit någon hänsyn till vem som är 

bäst lämpad enligt organisationen.  Däremot hade kanske inte biståndshandläggarna tackat ja 

till intervjun lika lätt om förfrågan hade kommit från oss direkt. Vi upplevde det positivt att 

strategiskt be enhetschefen om intervjuer med biståndshandläggare som har två års erfarenhet 

eftersom de hade inte problem med att svara på våra frågor om organisationen och vi fick bra 

svar. 

 

De kommuner vi valde skiljer sig åt i arbetsbelastning, ekonomiska resurser och storlek. 

Anledningen till att vi valde kommuner som är olika var för att vi ville uppnå ett brett 

perspektiv av biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Vilket vi upplever att vi fått genom 

de kommuner vi valt. Trots att kommunerna är olika har resultatet visat att flera 

biståndshandläggares handlingsutrymme begränsas av liknande faktorer exempelvis chefens 

roll och riktlinjer. Om vi valt liknande kommuner till ekonomiska resurser, arbetsbelastning 

och storlek hade resultatet kunnat se annorlunda ut eftersom det handlar om deras uppfattning 

om deras handlingsutrymme. Att resultatet visade många riktlinjer samt att samarbetet med 

olika professioner ser olika ut kan bero på att vi studerade tre olika kommuner vilket betyder 

att det kan finnas olika arbetssätt och riktlinjer i varje kommun. Om vi hade valt att studera en 

kommun hade inte riktlinjerna eller arbetssättet sett olika ut och det hade blivit lättare att säga 

vilka riktlinjer som begränsar mest. Fördelen med att vi har tre olika kommuner är att vi får 

fler perspektiv på vad som påverkar handlingsutrymmet vilket vi ville få fram i studien. Dock 

är tre kommuner en liten del av alla kommuner i Sverige vilket gör att det inte går att 

generalisera studien.  

 

För övrigt upplever vi att vårt upplägg har fungerat bra och vi har genom att vara ute i god tid 

sett till att enhetscheferna inte behövt stressa i urvalet av biståndshandläggare och ordnade 

därför handläggare utan några problem. Vi fick utföra våra intervjuer tidigt under processen 

vilket gjorde att vi fick god tid till att analysera vårt material vilket har varit en stor fördel. 

Därför rekommenderar vi att alltid kontakta sina intervjupersoner i god tid för att varken 

intervjupersoner eller intervjuare ska uppleva situationen stressad.  
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Avslutningsvis vill vi ge förslag till framtida forskning. I vår studie medverkade enbart en 

man och det hade varit intressant att undersöka om det upplevda handlingsutrymmet skiljer 

sig mellan könen. Det hade även varit intressant att se skillnader mellan olika kommuner och 

inte enbart fokus på biståndshandläggarna eftersom vi i denna studie kunde se skillnad i 

kommunernas riktlinjer. 
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Bilaga 1. 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som går sjätte terminen av sju på 

socionomutbildningen. Vi skriver vårt examensarbete vars syfte är att genom intervjuer få en 

förståelse för hur biståndshandläggare förhåller sig till ansökningar i trygghetsfrämjande 

syfte. Vi kommer även lägga fokus på biståndshandläggares handlingsutrymme i relation till 

de äldres ansökningar. Vi valde att utforska detta eftersom vårt område är ett relativt 

outforskat område trots att trygghet är ett nyckelord i lagstiftningen, vägledningar och råd och 

anvisningar från regeringen. Informationen vi får fram genom intervjuer kommer vi enbart 

använda oss av i vårt arbete och ni får även ta del av den färdiga uppsatsen. Intervjun kommer 

pågå ungefär en timme och är frivillig. Det finns möjlighet att avbryta oss under intervjun 

eller helt avsluta intervjun. Vi kommer att spela in intervjun för att därefter kunna transkribera 

det insamlade materialet för att kunna få fram samtlig information i vår undersökning. Det 

insamlade materialet kommer att avidentifieras och enbart användas i vår studie. Vid frågor 

angående vår intervju eller uppsats finns möjlighet att ringa eller mejla oss på nedanstående 

kontaktuppgifter. 

Student Emma Gottfridsson: xxxx, xxxx@student.lnu.se 

Student Nellie Borgqvist: xxxx, xxxx@student.lnu.se 

Handledare Lars Sörnsen: xxxx@lnu.se 

Med vänlig hälsning, 

Emma Gottfridsson och Nellie Borgqvist 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du haft den här tjänsten? 

2. Har du haft någon tidigare anställning inom äldreomsorgen? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vilket år tog du examen? 

5. Hur ser din tjänst ut i organisationen? 

6. Vilka är det som ansöker om hjälp hos er? 

7. Hur går processen till vid ansökningar?  

8. På vilket sätt betonas äldres trygghet vid ansökningar? /Definition organisation.  

9. Hur skulle du som handläggare beskriva trygghet? 

10. Anser du att många ansöker i trygghetsfrämjande syfte? 

11. Vilka insatser kan beviljas för att främja äldres trygghet? 

12. Vad finns det för riktlinjer som styr era bedömningar? 

13. Hur samarbetar ni inom organisationen för att främja trygghet? 

14. Vad krävs för att du ska bevilja en insats på grund av den äldres otrygghet? 

15. Vad ser ni för resultat vid uppföljningar av beslut? Har den äldre blivit tryggare eller 

behövs mer insatser? Kan ni bevilja dessa insatser då? 

16. Hur ser enhetschefens roll ut i ditt arbete? 

17. Hur skulle du vilja att samarbetet med chefen ska se ut? 

18. Vilka faktorer menar du styr era beslut? 

19. Vad anser du skulle behövas för att säkra den äldres trygghet? 
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20. Upplever du att du har möjlighet att möta äldres behov? På vilket sätt? 

21. Vilka svårigheter finns det i att möta behoven utifrån den äldres trygghet? 

22. Hur skulle du säga att organisationens mål överensstämmer med äldres önskningar om 

hjälp? 

23. Är det något som du tycker att vi borde veta som vi inte frågat om? 

24. Hur tycker du intervjun fungerade för dig? 

25. Är det okej om vi kontaktar dig senare om vi behöver ställa ytterligare frågor? 

 

  


