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Abstract 

 The goal of this study was to see how care managers take care of the elders and how 

they supply to their needs. We gathered our data from five semi-structured interviews. 

All the participating care managers work in Stockholm. The material from the 

interviews were analyzed using Maslow's hierarchy of needs, Clayton Alderfer's needs 

hierarchy and the theoretical concept empowerment. We divided all the data into four 

different categories; needs, the law, guidelines and economy. The results provide 

knowledge about how caretakers work in Swedish old age care. The results indicate that 

the caretakers were caught between catering to the needs of the patients and the 

demands of the organization, which includes the economy. The needs of the elderly had 

an impact on the law and the guidelines. It also had an impact on how the law was 

superior to guidelines. Based on the study we could also see differences on how care 

managers use the guidelines. Some used them to avoid responsibility while others used 

them as a guide in their work. 
  
Sammanfattning  

Målet med denna studie var att undersöka se hur socialsekreterares grund för 

bedömning av äldres behov och insatser enligt socialtjänstlagen Vi samlade våra data 

från fem semistrukturerade intervjuer.  Alla deltagare arbetar i en kommun i Stockholm. 

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av Maslows behovshierarki, 

Clayton Alderfers behovshierarki och det teoretiska begreppet Empowerment. Vi delade 

upp all data i fyra olika kategorier; behov, lagar, riktlinjer och ekonomi. Resultaten ger 

kunskap om hur socialsekreterare arbetar i förhållande till de äldres behov och i relation 

till det handlingsutrymme de har. De äldres diskretion påverkades av lagen och 

riktlinjerna samt hur lagen var överlägsen riktlinjerna. Baserat på studien kunde vi 

också se skillnader i hur socialsekreterarna använder riktlinjerna. En del använde dem 

för att undvika ansvar medan andra använde dem som en vägledning i sitt arbete. 
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Introduktion 

Denna uppsats studerar hur socialsekreterare inom äldreomsorgen arbetar med 

utgångspunkten i äldres behov och i förhållande till det handlingsutrymme de har i 

yrkesrollen som myndighetsutövare. Anledningen till att vi har valt detta område är av 

personliga erfarenheter men också för att detta är ett problem, äldreboenden med sina 

begränsade resurser verksamheten när det kommer till ekonomiska delen (Dunér & 

Nordström, 2005). En socialsekreterare är en tjänsteman som jobbar på uppdrag av 

kommunen. Dessa tjänstemän har arbetsuppgifter som att bland annat fatta beslut om 

vilket stöd de äldre ska beviljas (Larsson, 2009). Tjänstemännen arbetar utifrån 

socialtjänstlagen, dock finns det en viss tolkningsfrihet (Dunér & Nordström, 2005). I 

överensstämmelse med socialtjänstlagen ska socialsekreterare ta vara på de äldres 

önskemål och ihop med de äldre utforma insatserna på ett sätt som täcker behovet för 

den äldre (Dunér & Nordström, 2005). Socialsekreterare kan många gånger ställas inför 

olika situationer och konflikter när de ska behandla de äldres behov inom det befintliga 

handlingsutrymmet, detta på grund av att äldres behov inte hela tiden kan tillgodoses 

inom ramarna för organisationens resurser (Dunér & Nordström, 2005). 
  

Bakgrund      

  Under 1992 realiserades ädelreformen i Sverige vilket förde med sig stora förändringar 

i äldreomsorgen. Innan förändringar började gälla förvaltades verkställigheten och 

behovsbedömningen av assistenter inom hemtjänsten. Då förändringen började gälla 

introducerades en beställare som fick sköta verkställigheten och behovsprövningen. Två 

yrkesroller bildades för beställarenheten samt utförarenheten (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004). Beställarenheten bestod av socialsekreterare som hade till uppgift att besluta om 

insatser för sökande individer, medan utföraren fick titeln enhetschef, deras arbete 

innebar att kontrollera beslutsfattande insatser utfördes (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Dessa ändringar medförde också att de i större utsträckning fick ha hand om vården och 

omsorgen av äldre människor och hade skyldighet att placera de äldre i bestämda 

boendeformer, och de betraktades som betalningsansvariga för medicinskt 

färdigbehandlade vårdtagare. Av denna anledning skapades vårdplaneringar som 

framför allt hade till avsikt att göra en plan av de äldre individers önskan av vård och 

omsorg efter vistelse på sjukhus. Vårdplaneringsmöten innebär att socialsekreterare 

tillsammans med den äldre och vårdplanerings sköterskan sätter upp en plan för t.ex. ett 
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skyddat hem (Dunér & Nordström, 2005). Förändringen innebar att ansvaret fördes från 

landstingen till kommunerna. Därför placerades ansvaret för medicinska insatser på 

kommunen (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 
  

Värdigt liv & välbefinnande 

  Socialtjänstens vård om äldre personer ska grundas på ett värdigt liv och 

välbefinnande (SoL, 5:4). Definitionen värdighet redogör för de äldres rättigheter, t.ex. 

att de äldre ska leva ett värdigt liv. Definitionen välbefinnande redogör för de äldre 

personers trygghet, dvs. att de äldre ska kunna känna trygghet i vardagen. Trots det, är 

det ingen som kan garantera att de äldre upplever välbefinnande i livet, utan att 

definitionen är subjektiv (Blennberger & Johansson, 2010). 
  

Kommunala riktlinjer 

  I varje kommun har man ansvar att försöka tolka socialtjänstlagen, det finns ett ansvar 

att ge stöd till individerna som visar sig i kommunen. Socialsekreteraren har rätt att 

besluta i vilken form och utsträckning de äldres behov ska tas hänsyn till. Det innebär 

att det finns en frihet inom kommunen att fatta beslut (SOU:2008:51). Att det behövs 

kommunala riktlinjer i kommunen beror på att den sociala sektorn saknar vägledning 

från socialtjänstlagen, därför måste kommunerna skriva sina egna riktlinjer 

(SOU:2008:51). De kommunala riktlinjerna sätts upp därför att kommunerna försöker 

styra socialsekreterarnas beslut inom äldreomsorgen, därför att det kan medföra en 

ekonomisk kostnad för själva verksamheterna (SOU:2008:51). De ekonomiska 

avgränsningarna kan påverka socialsekreterarnas handlingsutrymme. Detta kan leda till 

att socialsekreterare inte kan göra en helhetsbedömning av den äldres behov 

(SOU:2008:51). 

 Prövningsprocess 

  I början är det den som söker, dvs. familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal som tar 

kontakt med kommunen för att få hjälp. Socialsekreteraren tar emot ansökan och sätter 

igång utredningen för att kartlägga önskemålet, och därefter tas beslutet om insatser. 

Som en order, skickas biståndsbeslutet till en verkställare som ansvarar för att insatserna 

genomförs för de äldre personerna (SOU:2008:51).   
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Ett svårt uppdrag 

  Som uppdrag har socialsekreteraren att kartlägga den äldre individens behov enskilt 

för att därefter bedöma hjälp som ska formges. Främst fokuserar socialsekreteraren på 

att bedöma den äldre individens befintliga behov och vilka svårigheter den äldre 

handskas med  dagligen(Lindelöf & Rönnbäck (2007). I överensstämmelse (Janlöv, 

2006) ska socialsekreteraren göra en utredning av om den äldre individen kan få hjälp 

från ett annat håll, till exempel från anhöriga. Socialsekreteraren får möta förväntningar 

från varierande håll. De ska förhålla sig till lagar samt kommunala riktlinjer som finns, 

på samma gång ska de tillgodose äldre individers behov. 

    I en undersökning om socialsekreterarens yrkesroll har Norman & Schön, (2005) 

redogjort att socialtjänstlagen är en lag med regler som socialsekreterarna arbetar inom. 

Lagen omfattar väsentliga principer samt värderingar, och ger frihet till att tolka. 

Problem med tolkning av lagarna och riktlinjerna medför svårigheter för vidare 

bedömning för socialsekreteraren (Norman & Schön, 2005). 

    Kraven som lagstiftningen har, passar ibland inte ihop med socialsekreterarens 

bedömning av beslut och de äldres önskemål. På grund av detta finns utöver 

lagstiftningen, olika riktlinjer i alla kommuner som skiljs från socialtjänstlagen samt 

inverkar de beslut socialsekreteraren tar (Norman & Schön, 2005) Tidigare forskning 

hävdar att från socialsekreterarens sida finns ett önskemål om att riktlinjerna ska stödja 

bedömningen av äldre individers behov, men i själva verket så försvåras 

handlingsutrymmet av anledning till riktlinjerna (Dunér & Nordström, 2003). Till 

exempel bedöms inte de sociala behoven utifrån socialtjänstlagen, medan de äldre 

individernas behov tillämpas efter det kommunen erbjuder. Följande resulterar i att den 

rättsliga säkerheten drabbas. De kommunala riktlinjerna får styra socialsekreterarna 

istället för lagen. 

    Riktlinjer ska innebära stöd för socialsekreterarna. Dock kan strikta riktlinjer 

samtidigt begränsa handlingsutrymmet för socialsekreterarna, vilket i sin tur medför att 

de äldre individers önskemål blir krångligare att bedöma (Norman & Schön, 2005). 
  

Möjligheter & avgränsningar utifrån handlingsutrymmet 

 Socialsekreterare måste ta hänsyn till kommunala riktlinjer och lagar för att göra en 

korrekt bedömning inom sitt handlingsutrymme. Problemet är att varken kommunala 

riktlinjer eller lagtexter är tydligt formulerade. Socialsekreterarna skall i sitt arbete följa 
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riktlinjer och lagar och olika mänskliga faktorer måste respekteras, vilket ofta innebär 

en komplicerad situation (Dunér och Nordström, 2005). 

    Vid beslutsfattande arbetar socialsekreterarna efter fyra handlingssätt, det första 

benämns för ”reject”, och går ut på att socialsekreteraren avvisar en ansökan och 

orsaken till avslaget är riktlinjerna. Det andra benämns ”execute” och går ut på att 

socialsekreteraren fattar ett beslut gällande ansökan och beviljar det på en gång. Det 

tredje benämns för ”transform needs” och går ut på att socialsekreteraren mottar 

ansökan men förändrar den och anpassar den till riktlinjerna för att därefter kunna 

samtycka den. Den fjärde benämns för ”control” och går ut på att socialsekreterare ska 

kontrollera samt se om behovet behövs och om man istället kan bevilja de begärda 

insatserna på något annat sätt (Dunér & Nordström, 2005). 

    Socialsekreterarna grundlägger sin bedömning samt beslut på kommunala riktlinjer, 

lagen samt verksamhetens ekonomiska resurser. Detta innebär att socialsekreterares 

handlingsutrymme begränsas och gör att dem inte kan anpassa de äldre individers behov 

enskilt såsom lagen godkänner (Dunér & Nordström, 2005). Verksamheten är 

begränsade på grund av ekonomiska resurser.  Socialsekreteraren får ansvara för 

ekonomin och blir lojala mot verksamheten genom att begränsa kostnaderna för 

insatser.                 

   Svensson & Rosén (2004) påpekar att diverse kommuner har tagit fram kommunala 

riktlinjer som socialsekreterarna ska basera sig på när de tar ett beslut, alltså styrs 

socialsekreterarna i större omfattning av organisationens riktlinjer än av lagen, vilket 

kan förekomma att de kommunala riktlinjerna står i motsats till socialtjänstlagen.  I 

somliga lokala förvaltningsområden har det medfört att det framkallats en insatskatalog 

där insatser som de äldre kan begära om finns. Socialsekreterare som har hand om 

äldreomsorgen har ett brett handlingsutrymme enligt lagen men riktlinjerna begränsar 

hur de nyttjar handlingsutrymmet (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Av socialsekreterarens 

handlingsutrymme ses riktlinjerna som en begränsning på samma gång är de ett stöd när 

beslut fattas (Lindelöf & Rönnbäck, 2004).   

                                                             Teorier 

  Vi har valt att redogöra för Maslows Behovshierarki, Alderfers Behovshierarki och 

begreppet Empowerment. Vi anser att dessa perspektiv är relevanta för vår studies 

empiri. I artikeln Motivation Engineering to Employee by Employees Abraham Maslow 

Theory av Suyono & Mudjanarko (2017) redogörs Maslows behovshierarki. Inom 
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psykologin är en behovshierarki en förklaringsmodell för hur människor prioriterar sina 

behov. Behovshierarkin används för att förklara hur individer prioriterar mellan olika 

behov. Maslow menar att vi tillgodoser våra behov i en speciell ordning (Holt et al, 

2015). För att klättra upp i hierarkin är det viktigt att varje trappsteg tillgodoses (Suyono 

& Mudjanarko, 2017). Hierarkin utgörs av olika behov som delas upp i två delar. De 

primära och de sekundära behoven. De primära behoven är de tre första stegen som är 

livsviktiga behov, medan de två sista stegen är de sekundära behoven som har stor 

betydelse för den psykiska hälsan (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det första trappsteget 

består av de fysiologiska behoven. Författaren menar att dessa är grunden för 

motivationen hos en individ och måste därför prioriteras för överlevnad. Denna 

grundläggande grupp står för dryck, mat och tröst (Suyono & Mudjanarko, 2017). Om 

behoven inte tillgodoses kan människor drabbas av sjukdomar, smärta och obehag, och 

på grund av detta strävar människan efter att tillfredsställa behoven samt uppnå jämvikt 

(Rydén & Stenström, 2015). 

    Trygghetsbehoven är det andra trappsteget som innebär att man ska vara skyddad från 

våld, fysisk som psykisk. Individen ska kunna känna sig stabil i sin vardag genom att ha 

mänsklig närkontakt genom vänner och familj (Holt et al, 2015). Människor har behov 

av rutiner för att inte känna ångest inför hur kommande dagar kommer att se ut. Det 

tredje trappsteget motsvarar de sociala behoven som är betydelsefulla för att stärka en 

trygghetskänsla. Människan har hela tiden behov av gemenskap samt kärlek. Lever man 

ensam behövs bekräftelse för att minimera känslan av ensamhet. Många personer kan 

uppleva ensamhet och känna sig isolerade, vilket kan kännas smärtsamt (Suyono & 

Mudjanarko, 2017). Det fjärde behovet är självhävdelse behovet och handlar om 

självuppskattning och behov av respekt från andra (Suyono & Mudjanarko, 2017). Det 

femte behovstrappsteget är självförverkligande behovshierarkin. Här handlar det om ett 

behov som jämt förändras. Att utnyttja alla resurser samt potentialer (Holt et al, 2015). 

    Clayton Alderfer formulerade en behovshierarki, den så kallade ERG-teorin. Erg-

Teorin består av enbart tre nivåer jämfört med Maslows fem. De tre nivåerna som 

definieras i artikeln The Development and Use of the Theory of ERG: av Caulton (2012) 

är överlevnad som handlar om de grundläggande behoven för vår överlevnad och behov 

av trygghet samt skydd mot fysisk fara (Caulton, 2012). Den andra nivån kallas för 

tillhörighet och handlar om behov av att vårda viktiga och personliga kontakter samt att 

känna grupptillhörighet (Caulton, 2012). Den sista nivån är tillväxt och omfattar de inre 
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behoven av personlig utveckling, uppskattning samt självförverkligande (Robbins, 

2001). Alderfer menade att när ett lägre behov tillfredsställs, ökade människans strävan 

att tillgodose behoven högre upp i hierarkin. Till skillnad från Maslow påstår Alderfer 

att man inte behöver ta behoven i ordning samt att man kan ha flera behov på samma 

gång. 

    Begreppet empowerment innebär egenmakt och syftar till att ha makt över sin egen 

situation. Forskare påpekar idag att definitionen av empowerment används för att 

resonera kring stöd samt patientens möjliga utväg att ha kontroll över sin livssituation. 

Hermodsson (1998) hävdar att när insatserna från kommunen erbjuds till patienten, 

stärks individen. 

    Socialsekreteraren kan arbeta med empowerment genom att eftersträva att den äldre 

får möjligheten att kontrollera sitt liv samt använda sig av förekommande resurser. När 

individen får denna möjlighet medför det att hen blir delaktig och har makt över sin 

livssituation (Askheim och Starrin 2007). 

    Askheim och Starrin (2007) påstår att definitionen empowerment har till avsikt att 

kartlägga vilka behov patienten själv kan ta hänsyn till och att socialsekreteraren därpå 

ska kunna erbjuda den hjälp som patienten inte klarar av på egen hand. I första hand ska 

socialsekreteraren lägga fokus på att föra över makten till patienten genom att ge denne 

självmedvetenhet om sin nuvarande situation. Detta på grund av att patienten ska känna 

till vilka hjälpinsatser denne behöver för att orka leva ett normalt liv. 

    Socialsekreteraren ska fokusera på vårdtagarens behov samt vara till hjälp för att 

upptäcka lösningar på hur behoven kan tillfredsställas. Askheim & Starrin (2007) 

skriver att inflytande i arbetet kan användas på två olika sätt. Som första exempel 

benämner författarna ''uppifrån och ner'' perspektivet som går ut på att verksamhetens 

behov sätts i fokus. Exempel två är ''nerifrån och upp'' perspektivet som går ut på att 

patienten sätts i fokus. Utgångspunkten är att den äldres brister ska avgöra vilka insatser 

som ska föreslås. När den äldre ansöker om hjälp hos socialtjänsten kan hen känna sig 

försvagad, vilket kan framkalla en känsla av maktlöshet, vilket i sin tur får en att känna 

att man inte längre har ork att ha kontroll över vardagen. Detta innebär att patienten de 

får rätt till självständighet och möjlighet att få begära om den hjälp som behövs 

(Askheim och Starrin, 2007). 
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 Syfte & Frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att studera effekten av 

socialsekreterarnas bedömning av äldres behov av stöd utifrån gällande regelverk. Våra 

frågeställningar lyder: I vilken omfattning kan du ta hänsyn till den äldre individens 

behov? Vad betyder handlingsutrymmet för dig i ditt vardagliga arbete som 

socialsekreterare? 

Vad anser du mest styr socialsekreterarnas beslut? Är det ekonomi, resurser eller 

riktlinjer? 

Metod 

Urval  

  För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod 

använts. Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer som utfördes med hjälp av 

intervjuguide (Bilaga 1). Genom semi-strukturerade intervjuer kan deltagarna stärka 

idéer och utveckla sina tankar (Wilson & MacLean, 2011). Uppsatsen bygger på fem 

intervjuer där alla deltagare är kvinnor och arbetar i Stockholm inom äldreomsorgen. 

Deltagarna har arbetat som socialsekreterare från 2 till 15 år och deras ålder varierade 

mellan 25 år till 55 år. Tre av deltagarna har socionomexamen medan två andra är 

samhällsvetare i bakgrunden. 

Datainsamlingsmetod 

  De data som studien bygger på har samlats in genom kvalitativa intervjuer som varit 

semi-strukturerade. Intervjuguiden innehöll följande teman riktlinjer, ekonomi, behov 

samt lagar. Vi följde med i deras berättelse och kom med följdfrågor när det 

behövdes.                                                                                                                             

Procedur     

  I letandet efter deltagare gjordes det en begränsning till en kommun i Stockholm stad. 

Det kontaktades tre enhetschefer via mail som jobbade med socialsekreterare inom 

äldreomsorgen i Stockholm. Verksamhetens chefer förmedlade vidare mailet till de 

anställda. Ett informationsblad har skickats med syfte, hur intervjun var ordnad samt 

hur den skulle genomföras. Vidare beskrevs vilka som ansvarar för undersökningen 

samt att medverkandet sker anonymt, och att det när som helst går att avbryta intervjun 

under undersökningens gång. De socialsekreterare som hörde av sig fick bli våra 

deltagare. Vi använde oss av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval utgår från att 

selektivt använda sig av de deltagare som är tillgängliga för medverkande (Wilson & 
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MacLean, 2011). När intervjuerna var inbokade genomfördes en pilotintervju, för att ge 

en uppfattning om hur frågorna förstods och för att säkra att frågorna vi ställde inte 

skulle missuppfattas eller vara för svåra att besvara (Wilson & MacLean, 2011). 

Intervjuerna utfördes individuellt av anledning till att deltagarna skulle känna sig 

trygga. Vi både genomförde intervjuerna tillsammans i Stockholm på deras arbetsplats. 

Längden på intervjuerna var mellan 30- 45 minuter. 

Analysmetod 

  Alla intervjuer spelades in med telefon och transkriberades ordagrant. Vi 

transkriberade intervjuerna som vi själva genomförde, för att kunna redogöra för 

deltagarnas svar så korrekt som möjligt. Efter intervjuerna översattes intervjuerna från 

muntlig till skriftlig form.  Därefter valdes menings kategorierna för att kunna fånga 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Vi strävade efter att återge deltagarnas svar så 

noggrant som möjligt vid transkriberingarna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

transkriberingen av materialet ska utgå ifrån studiens frågeställningar samt syfte för att 

kunna få fram relevanta teman. Efter transkribering, sorterades det insamlade materialet 

med hjälp av olika färgpennor för att kunna dela det i olika teman. Genom 

transkriberingarna fick man en möjlighet att kunna vidare analysera det som har förts 

fram under intervjun, som därefter sattes in i resultatet samt i analysen (Kvale & 

Brinkman, 2009). Transkriberingen av intervjuerna genomfördes samma dag 

intervjuerna inträffade, just för att det fortfarande var aktuellt i minnet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det som transkriberades analyserades med hjälp av tematisk analys 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Etiska aspekter 

  Deltagarna har fått informationsbrev kring vad undersökningen går ut på samt att 

deltagandet är frivilligt och att det när som helst går att avbryta intervjun under 

undersökningens gång. Vidare har de fått information om att intervjuerna behandlas 

konfidentiellt. Deltagarnas anonymitet har stärkts genom att samtliga namn i studien är 

påhittade. Obehöriga fick inte ta del av det material som har samlats in p.g.a. det finns 

risk att personerna kan igenkännas (Olsson & Sörensen, 2011). Vi valde även att inte 

uppge det exakta området vilket kan uppfattas som en viss del av konfidentialitetskravet 

(Ovreeide, 2003). 
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Förförståelse                  

  Kvale och Brinkmann (2009) tar upp den viktiga aspekten att för att kunna utföra en 

bra intervju bör man ha förkunskaper inom temat. Detta för att kunna begripa vad 

deltagarna talar om, kunna hänga med i samtalet men också för att kunna ställa 

nödvändiga följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan vi satte igång med vår studie 

hade vi lite kunskaper om hur socialsekreterares arbete utgörs. Vi hade också 

förförståelse om Maslows och Alderfers behovshierarki, samt om begreppet 

empowerment som kommer från tidigare utbildning. Med hjälp av tidigare forskning, 

begrepp, teorier, personliga erfarenheter samt vår egen förförståelse önskar vi att få 

fram en intressant kunskap av detta område som undersöks. 

    Det vi har använt oss av i vår studie är hermeneutisk tolkning som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt i redogörelse av deltagarnas diskussioner samt 

erfarenheter, kring användande av handlingsutrymme i förhållande till den äldre 

individens önskemål. Hermeneutik innebär tolkningslära och har sin grund i den 

protestantiska analysen av bibeln. Man strävar efter en uppfattning av ” människors 

livsvärld” inom hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hermeneutiken har en 

grundidé som innebär att det ska förefinnas en uppfattning för delarna och för att 

begripa delarna är det nödvändigt att man har en helhetsbild. Anledningen till att vi 

valde en hermeneutisk ansats var för att hermeneutiken hävdar att det inte existerar en 

objektiv verklighet, utan att verkligheten består av meningar som måste tolkas för att 

förstås. När en individ genomlever någonting i hennes värld försöker hon att koppla det 

med hjälp av tolkning. Tolkningen skapar grund för det man tidigare erfarit, d.v.s. 

förförståelse. Som hermeneutiska forskare är vår uppgift att genom tolkning få en 

uppfattning för vad deltagarnas arbete innebär för dem och på det sättet komma fram till 

en förklaring av hur arbetet med att tillgodose de äldre personers behov kan se ut. 

Tolkning nyttjas omedvetet när tecken blir obegripliga och hjälper till att uppfatta det vi 

redan kände. 

    Vi inledde studien med att noggrant studera hur mycket tidigare forskning det fanns 

inom detta område, vilket hjälpte oss att välja ut frågeställningar som var tillämpliga för 

studiens syfte. Vi valde att utföra en pilotintervju, där vi kunde utveckla vår 

intervjuguide. Detta såg vi som en fördel p.g.a. att det gav oss en chans att ändra på 

frågorna som vi tyckte inte passade in eller var för svåra att begripa, vilket förbättrade 

vår studies validitet p.g.a. att det är viktigt att intervjufrågorna är enkla att begripa för 
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att därefter studera det man avser (Kvale & Brinkmann, 2009). Under metodavsnitt 

kapitlet har vi varit tydliga och bifogat en intervjuguide så andra forskare kan använda 

sig av studiens upplägg för att kunna utföra samma studie. Man kan använda sig av 

samma deltagare samt intervjuguide, dock kanske det inte skulle ge samma resultat 

p.g.a. människor förändras och likaså deras åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vårt resultat är inte generaliserbart då våra deltagare inte kan representera en hel 

population (Wilson & MacLean, 2011) men däremot är det möjligt att generalisera vårt 

resultat till våra teoretiska slutsatser. Eftersom att de teoretiska slutsatserna inom 

kvalitativ data är nödvändiga för omdömesförmågan av generaliserbarheten (Wilson & 

MacLean, 2011). Med studiens teorier samt det teoretiska begreppet fick vi fram 

slutsatser som ökade studiens generaliserbarhet. 

                                                       

 Resultat 

Resultaten samt analysen redogörs under följande teman: 

·       Äldres behov 

·       Lagar 

·       Riktlinjer 

·       Ekonomi 

Följande har trätt fram i analysen av intervjumaterialet. Det vi redogör för följer en 

teoretisk analys där tidigare forskning också används eftersom vi finner att det berikar 

vår analys. 

Äldres Behov 

Ett upprepande exempel från deltagarna är att de äldre personerna framför allt har behov 

av att få de basala behoven täckta. Här nedan nämns ett exempel: 

”Det är nog de basala behoven som kommer först, att få mat och dryck, men även stöd för att 

kunna förflytta sig samt få hjälp med att sköta sin hygien”(Emilia) 

  Deltagarna tydliggör hur betydelsefulla de basala behoven är. För att den äldre ska 

klara av vardagen är mat och dryck väsentligt. Deltagarna förklarar att de äldre 

personerna försöker jämt självständigt att tillgodose sina behov utan några insatser. 

Vidare framkommer det tydligt att socialsekreterarna använder sig av ett hjälpmedel 

såsom kartläggning för att kunna reda ut de äldres behov. Här nedan nämns ett exempel: 
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”Alltså, Vårt arbete går ut på att göra enskilda bedömningar. Vi ställer frågor till den enskilde 

individen, och därefter kartlägger vi vad individen har för behov” (Amelia)                              

  

  En annan sak som framförs i vår empiri är att socialsekreterare har upptäckt att äldre 

människor har ett ökat behov av social samvaro, anledning till detta är att många bor 

ensamma och inte har några anhöriga. Här nedan nämns ett exempel: 

"Senaste tiden har jag uppmärksammat att de äldre har ett ökat behov av socialt umgänge. Det 

är många som är ensamboende och känner sig socialt isolerade. Då kan man se till att ta 

hänsyn till det sociala behovet, såsom att få hjälp med promenad” (Emilia) 

  Vidare klargör deltagarna att de ständigt tänker på de äldre individers behov förbinds 

till det fysiska hälsotillståndet. Flertalet av deltagarna diskuterar kring behovet att bättra 

sig på att vara ärliga, genom att till exempel framföra att det förefinns möjligheter att 

begära om sociala aktiviteter, exempelvis sällskap i promenader eftersom socialt behov 

ger trygghet.   

  I det vardagliga arbetet har deltagarna ett handlingsutrymme som har en påverkan på 

hur arbetet kring prövningen av behovet sätts upp. Här nedan nämns ett exempel på vad 

det flesta deltagare har uttryckt:                      

                                                                                                   

"Mitt handlingsutrymme påverkar mitt arbetssätt, det vill säga hur jag lägger upp arbetet. Vissa 

stunder måste jag prioritera en del vårdtagare samt gå på en hel del hembesök” (Amelia).   

  Av resultatet tydliggörs det att bedömningen av de äldre individers önskemål utgår från ett 

instrument som ligger till grund för undersökningen och är avgörande för vilken hjälp den äldre 

tilldelas. Utifrån tidigare forskning kan det uppfattas som att socialsekreterarnas bedömning 

gäller utifrån insamlade uppdrag om den äldre individens-livssituation. Man kunde vid 

kartläggningen få en uppfattning om vilka resurser de äldre individerna hade, samt om det var 

möjligt att ta hänsyn till behovet på annorlunda sätt i jämförelse med de lokala förvaltningens 

insatser. 

  I överensstämmelse med Lindelöf & Rönnbäck (2007) och Anderberg, (2009) kan detta tydas 

som att innan den äldre behöver få stöd av kommunen, finns det många gånger möjlighet för 

den äldre individen att få stöd på annat håll. Det här kan också begripas med hjälp av definition 

Empowerment som i detta samband betyder att den äldre individen ska få möjlighet att ha 

kontroll över sitt liv samt använda sig av förekommande resurser. Som uppgift har då 

socialsekreteraren att prova kartlägga vad den äldre individen utan hjälp kan tillgodose för 

behov, för att därefter tilldela den hjälp som den äldre inte klarar av att utföra på egen hand. När 

den äldre individen får möjligheten att använda sin egen förmåga samt ha kontroll över sitt liv, 
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tillför det att vårdtagaren får vara delaktig samt ha makt över sin livssituation (Askheim & 

Starinn, 2007).     

  I resultatet framförs det att de basala behoven som till exempel att få sömn, dryck samt mat 

tycks vara den grundläggande delen som de äldre individerna skall få hjälp med. I 

överensstämmelse med Maslows och Alderfers behovshierarki kan detta förstås som att de 

väsentliga behoven blir mer synliga och att dessa måste tas hänsyn till och prioriteras för 

överlevnad (Suyono & Mudjanarko, 2017, & Caulton, 2012). 

  Deltagarnas argumentation kring att de äldre individernas sociala behov inte prioriteras 

lika mycket som de basala behoven kan förstärkas med definitionen Empowerment. 

Socialsekreterarna behöver lägga fokus på att sätta den äldres behov i centrum samt 

vara till hjälp med att upptäcka lösningar för hur behovet ska tas hänsyn till (Askheim & 

Starrin, 2007). 

  I resultatet framförs att äldre människor som känner sig isolerade kan med hjälp av 

sociala insatser bryta isoleringen och få en känsla av gemenskap och trygghet. 

Resultatet uppfattas av Maslows och Alderfers behovshierarki som resonerar vikten av 

de sociala behov som tycks vara betydelsefulla, för att kunna stärka en trygghetskänsla 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) & (Robbins, 2001). Däremot påstår Maslow att många 

individer känner sig ensamma och socialt isolerade (Jacobsen & Thorsvik, 2002).   

   Resultatet klargör att socialsekreterarna har någon delegation som förvaltningen har 

förfogat att de ska ha i sitt arbete. Tidigare forskning menar att handlingsutrymmet 

betraktas som en delegationsrätt som delegeras uppifrån verksamhetens hierarki. Lipsky 

(2010) menar att kommunala verksamheter är hierarkiskt konstruerade samt att 

ledningen har makten att delegera till sina tjänstemän. 

    Samtliga socialsekreterare gör en utredning av insatser samt fattar beslut utifrån 

kapitel 4 1§ socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en lag vars socialsekreterare arbetar 

utifrån och lagen omfattar väsentliga principer och värderingar. Varje deltagare 

tydliggör för att definitionen ''skälig levnadsnivå'' varken är fastställd i de kommunala 

riktlinjerna eller i lagen vilket gör att bedömningen blir allt svårare i 

handläggningsprocessen. Ett flertal av deltagarna talar om att de har tolkat skälig 

levnadsnivå gemensamt, just för att kommuner själva har fått möjligheten att bestämma 

vad som är skäligt. Ytterligare yttrade sig socialsekreterarna att de finner att 

definitionen skälig levnadsnivå byggde på att ta hänsyn till de basala behoven. Här 

nedan nämns ett exempel:   
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"Alltså när det gäller att bedöma vad som är skäligt så har vi i vår enhet kommit fram till vad 

som anses vara skäligt med några insatser, till exempel tycker vi att det är skäligt med att få de 

basala behoven såsom dryck, mat, hjälp med omvårdnad tillgodosedda. Vi gör ju enskilda 

bedömningar men i enheten ska ju bedömningar vara lika varandra på något sätt"(Caroline). 

Lagar 

  För att utforma hjälpbeslutet ligger ansvaret hos varje kommun, och ska ske efter 

kommunala riktlinjer. När de fem socialsekreterarna tillfrågades om hur de höll sig till 

lagen sade en deltagare: "alltså, det är lagen som jag måste hålla mig till i första riktning, jag 

får se till vad som är skäligt eftersom det är skälig levnadsnivå jag bedömer och det är där 

riktlinjerna existerar för mitt arbete" (Emilia). 

  I vår empiri framkom det att lagen ska ses som övergripande riktlinjer. Samtliga 

deltagare nämnde att förtydligande av lagen kan framkomma i riktlinjerna vilket kan ha 

en påverkan på bedömnings delen. Riktlinjer framställs vara mer snällare än lagen just 

för att möjligheten att tolka riktlinjerna på egen hand kan anses en bra grund vid 

beslutsfattande runt otydligheter i lagen.   

   Inom äldreomsorgen arbetar socialsekreterarna inte enbart efter att gå efter 

socialtjänstlagen kapitel 4 1 § utan också att andra lagar berörs under 

handläggningsprocessen, till exempel kapitel 5 4 § SoL som går ut på att socialtjänstens 

omsorg om äldre ska fokusera på att äldre individer får leva ett värdigt liv samt känna 

välbefinnande (5 kap. 4§ socialtjänstlagen). 

  De flesta deltagare menade att 4 kapitel 1§ i socialtjänstlagen och 5 kapitel 4 § inte 

gick att föra ihop. Här nedan nämns ett exempel från en deltagare:   

"alltså den lagen är en aning motsägelsefull och kolliderar med 4 kapitlet 1§ i socialtjänstlagen 

att man ska ta hänsyn till behoven på en skälig levnadsnivå. Det är skillnad på skälig 

levnadsnivå, välbefinnande samt värdigt. När det kommer till skälig levnadsnivå ska man ju 

klara sig och få behoven tillgodosedda för att klara av vardagen, men välbefinnande samt 

värdigt är utöver det skäliga" (Caroline). 

  Enligt deltagarna kolliderar definitionen skälig levnadsnivå med definitionerna värdigt liv samt 

uppleva välbefinnande. Vidare tyder resultatet att kapitel 4 1§ och kapitel 5 4§ i 

socialtjänstlagen ska behandlas separata eftersom socialsekreterarnas uppgift baseras i första 

hand på att tillförsäkra den äldres skäliga levnadsnivå med stöd av kommunens insatser. 

Deltagarna påpekar att värdigt liv betraktas vara utöver det skäliga. Däremot påstår deltagarna 

att den äldre personen också får känna ett välbefinnande och respektive kunna leva ett värdigt 

liv med hjälp av de tilldelade insatserna. Enligt deltagarna kopplas värdigt liv till att få uppleva 

ett betydelsefullt liv. De flesta av deltagarna påstår att välbefinnande är individuellt och orsakas 
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av hur den äldre individen har i sitt tidigare haft i sitt liv när hen varit frisk. Här nedan nämns ett 

exempel: "Det finns ju äldre som har haft olika villkor för att kunna leva ett välbefinnande samt 

värdigt liv. Vad som anses vara välbefinnande är ju olika från person till person" (Hanna) 

   Resultatet visade att socialsekreterarens enskilda värderingar gällande begreppet 

skälig levnadsnivå kunde ligga till grund för det bestämda beslut kring äldres behov. 

Socialsekreterarna menade att eftersom definitionen skälig levnadsnivå var 

svårdefinierat använde dem chansen att tolka detta fritt. Vidare förstärker Lypskis 

(2010) teori att en del situationer begär att socialsekreteraren använder sin 

omdömesförmåga när lagtexten är obegriplig. Författarna Lindelöf & Rönnbäck (2007) 

påstår att utifrån lagtexten kan definitionen skälig levnadsnivå förklaras som att den 

äldre som ansöker ska få nå upp till en minimigräns med insatserna. Socialsekreterarna 

tyckte att välbefinnande var subjektivt, samtidigt som värdigt liv innebar att få känna 

meningsfullhet i livet vilket kan begripas utifrån Alderfers sista stadium tillväxt som 

omfattar de inre behoven av personlig utveckling, uppskattning samt 

självförverkligande (Robbins, 2001). Likaså kan det begripas utifrån Maslows allra sista 

stadium i behovshierarki självförverkligande, det högsta en person kan genomleva 

(Suyono & Mudjanarko, 2017). Den person som upplever drivkraften samt har 

möjligheten att utforska sin förmåga kan leva ett meningsfullt liv (Suyono & 

Mudjanarko, 2017).   

Riktlinjer 

  I våra intervjuer har det framförts att de flesta deltagare finner att riktlinjerna skall 

stötta arbetet. Här nedan nämns ett exempel på hur en deltagare formulerar sig runt om 

riktlinjernas roll på jobbet: 

"När jag ställer frågor till den sökande, eller när jag utreder och går hem till folk, då har jag 

riktlinjer i bakhuvudet, så att de äldre inte ska begära saker jag vet att de inte kommer beviljas" 

(Amelia). 

  Deltagarna redogör att de finner att deras uppgift går ut på att bedöma de äldre 

personers behov enskilt men att de upplever press från styrelsen att gå efter riktlinjerna 

strikt. Av socialsekreterarens handlingsutrymme ses riktlinjerna som en begränsning, 

samtidigt är de ett stöd när beslut fattas (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). En synvinkel 

som framkommer under detta tema är att de flesta av deltagarna finner att deras 

vardagliga handlingsutrymme begränsas av riktlinjer. Här nedan nämns ett 

exempel:"Ibland har man riktlinjer kring särskilda insatser där man har bedömt vad som är 

skäligt. Där man själv är oenig. En del saker som står i lagen samt i riktlinjerna kan man inte 
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ständigt hålla med om, ja det kan vara små saker, jag kan ibland känna mig begränsad av det" 

(Emilia). 

 De flesta av deltagarna har relaterat för, är att de gärna vill bevilja bistånd utöver de 

som föreskrivs i riktlinjerna, men känner flera gånger press från organisationens krav.   

  I intervjuerna uttrycker däremot en deltagare att riktlinjerna inte begränsar 

handlingsutrymmet vid beslutsfattande. Deltagaren finner inte att riktlinjernas funktion 

ska avgöra ett beslut.   

"I våran avdelning är vi eniga om att tolka riktlinjerna, att man ska få tilldelas handling en 

gång i veckan.. Vi är eniga om att tolka riktlinjerna till att det anses vara skäligt med handling 

en gång i veckan. Några gånger har jag använt mitt handlingsutrymme till att samtycka inköp 

två, tre gånger i veckan, när jag har gjort en enskild bedömning. Bedömningen är ett exempel 

på hur jag kan nyttja handlingsutrymmet och tilldela bistånd utom de som befinner sig i 

riktlinjerna" (Hanna). 

  Ovanstående citat upplyser om att socialsekreterarna har rätten att besluta mer än vad 

som står i riktlinjerna, däremot framhäver deltagaren att det måste finnas en förklaring 

till varför beslutet tilldelades. 

    Socialsekreterarnas argument kring att riktlinjer ska vägleda samt stödja kan begripas 

utifrån Lipskys teori (2010) om kommunala riktlinjer som bör vägleda vid 

beslutsfattande. Resultatet upplyser om att socialsekreterarna med hjälp av riktlinjerna 

anpassar den äldre individens önskemål, till den hjälp som verksamheten har att 

erbjuda. När riktlinjer finns i bakhuvudet vid hembesöken försöker socialsekreterarna 

avstyra den äldre från att begära om insatser som inte tilldelas. I detta sammanhang 

uppstår det tydligt att socialsekreteraren hamnar i en konflikt mellan verksamhetens 

krav samt den äldres önskemål, vilket är ett typiskt drag i arbetet (Lipsky, 2010). 

Socialsekreteraren får svara för att klassificera den äldre till den hjälp organisationen 

erbjuder, genom vägledning får den äldre personen det stöd som täcker önskemålet. En 

svårighet som inträder i processen är när den äldre och sekreteraren inte delar samma 

synpunkter. Parterna har olika mål med mötet där de äldre har hopp om att beslutet ska 

lämpas efter deras önskemål. Det som socialsekreterarna påpekar i intervjun är att 

riktlinjerna var en trygghet i beslutsfattande som kan noggrant undersökas i 

Lipsky(2010) teori som relaterar att sekreterare har olika strategier för att motivera och 

rättfärdiga sina beslut. Den tillvägagångssätt som igenkänner resultatet var att 

sekreterare fattade sina avslagsbeslut kollektivt i relation till kommunala riktlinjer samt 
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lagar, därigenom påstår deltagarna att riktlinjernas funktion styrs, och ger inte utrymme 

för att tilldela biståndet.   

    Vid besvärliga avslagsbeslut uttryckte samtliga deltagare en befrielse över att dem 

inte själva behövde stå till svars för beslutet. För socialsekreterare kan det här ses som 

en strategi att uppnå sitt arbete genom att försvara sina beslut med att skylla på att de 

kommunala riktlinjerna är strikta att frångå ifrån. I sådana fall blir de kommunala 

riktlinjerna ett stöd för att beslutet ligger bortom deras kontroll. 

    Socialsekreterarna hamnar många gånger i situationer där handlingsutrymmet 

begränsas av kommunala riktlinjer. Socialsekreterarna känner att begränsningarna är 

besvärliga att handskas med. Handlingsutrymmet begränsas av faktorer i verksamheten, 

till exempel kommunala riktlinjer. Det försvåras för socialsekreteraren att göra enskilda 

bedömningar eftersom äldres behov är olika varandra (Lipskys, 2010). 

    I intervjuerna förklarar socialsekreterarna att det inte är besvärligt att använda 

handlingsutrymmet för att bevilja stöd utöver riktlinjerna, så länge socialsekreterarna 

kan ange sina skäl samt motivera beslutet i skrift. Lipsky (2010) påstår att ett krav för 

socialsekreterare är att kunna använda angivna lagar samt riktlinjer, däremot behövs 

bedömning göras utifrån egen kapacitet samt kompetens. Socialsekreteraren formar ett 

handlingsutrymme i möten med andra personer som kan användas. Med hjälp av 

handlingsutrymmet går det att välja hur de ska handla i sitt uppdrag (Lipskys, 2010). 

Ekonomi 

  Genom resultatet kan man se att verksamhetens ekonomiska resurser har en viktig roll 

när det gäller handläggningsprocessen. Här nedan nämns två exempel:   

"Jag anser att man bör ljuga om att budget inte finns i åtanke när man ägnar sig åt 

bedömningar" (Caroline). 

  I intervjuerna klargör socialsekreterarna det är till följd av ekonomiska begränsningar 

som de har fått dra in på mängden tilldelade insatser och ledningen har blivit mer 

stringent när det gäller antal timmar hemtjänst som samtyckets för den äldre individen. 

Här nedan nämns ett exempel: 

"Här gör vi beräkningar på vad det skulle kosta att bo hemma eller också äldreboendet" 

(Emilia). 

    Alla deltagare noterar att boendeformer är dyrbara och därför behöver 

socialsekreterarna hela tiden ha ekonomin i åtanke när de ägnar sig åt beräkningar för de 

tilldelade insatserna, däremot påstår socialsekreterarna att den äldre individens behov av 
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hjälp ska komma i första hand. Ekonomin har en påverkan men den får inte vara 

avgörande för den äldre individens ansökan eller för de beslut som tas. En deltagare 

formulerar sig på följande sätt: 

"Det blir en aning motsägelsefullt, vi ska bevilja enskilt, men trots det ska vi ha ekonomin i 

åtanke. Men man bör även tänka, om jag ska kunna vila gott om nätterna ska jag vara 

myndighetens springflicka, eller ska jag försvara de äldre människors behov av insatser" 

(Selma). 

    Deltagarna anser att den främsta uppgiften är att bedöma den äldre individens behov 

av hjälp samt stöd. Däremot anser deltagarna att det förekommer press när det gäller 

ekonomin samt behovsbedömningen av den orsaken att det är skattebetalarnas medel 

som nyttjas. Ytterligare framför deltagaren att hennes uppgift inte handlar om att ha 

ekonomin i åtanke, utan uppgiften är att bedöma den äldre individens önskemål. Är 

önskemålet större än vad budgeten beviljar, ligger problemet hos styrelsen som istället 

får agera med nämnden.   

    Många gånger ställs socialsekreterarna införa höga förväntningar samt krav från 

organisationen, samt den enskilde när det gäller utförandet av arbetet. Det här har 

resulterat i att socialsekreterarna många gånger hamnar i konflikt mellan olika krav. 

Lipsky (2010) förstärker resultatet och menar att den äldre individen förväntar sig att 

behovet ska tillgodoses av socialsekreterarna. I sin tur ställer organisationen krav på att 

socialsekreterarna tar snabba beslut och förhåller sig till verksamhetens villkor. 

Resultatet påvisar pressen med att tänka ur en ekonomisk synvinkel och på samma gång 

bedöma rätt var något som upprepas för en av socialsekreterarna. Det här kan förstås av 

definitionen empowerment som redogör för att det existerar ett ”nerifrån och upp” 

perspektiv där den äldre sätts i centrum och ett ”uppifrån och ner” perspektiv där 

verksamheten främst sätts i centrum (Askheim & Starrin, 2007). 
  

Sammanfattning av resultat 

    Resultatet i vår studie har påvisat att socialsekreterarnas arbete är komplicerad. 

Bedömningen av de äldre individernas önskemål i förhållande till socialsekreterarens 

handlingsutrymme begränsas av varierande faktorer. Faktorerna som lyfts fram i vårt 

resultat är lagar, riktlinjer, behov och ekonomi. Under temat äldre behov redogör 

deltagarna för att de finner att deras uppgift är att bedöma de äldre individers önskemål. 

Särskilt har de äldre individerna i början behov av att få de basala behoven täckta. 

Deltagarna förklarar att de tillämpar ett kartläggningsinstrument vid 
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behovsbedömningen. Det har också framkommit att de äldre individerna har ökat behov 

av socialt umgänge då allt fler är ensamstående. Däremot lyfter deltagarna fram att det 

föreligger en brist på att upplysa de äldre personerna om den möjliga utvägen att begära 

sociala aktiviteter. 

    Temat riktlinjer alternativt begränsning har påvisat att de flesta av deltagarna tänker 

att riktlinjerna skall vara ett stöd i socialsekreterarnas vardagliga arbete. Däremot anser 

deltagarna att riktlinjerna tillför att det inte går att avgöra de äldre personernas behov 

enskilt och att deras handlingsutrymme med detta begränsas, detta för att de upplever 

påfrestningar från styrelsen att gå efter riktlinjerna strikt. Något som är intresseväckande 

som påpekas är att det via avslagsbeslut inte får hänvisas till riktlinjer för den som 

söker. Istället nämner deltagarna att det är den äldre personens behov som ger orsak till 

avslaget. Resultatet påpekar också att somliga deltagare använder riktlinjer som ett 

försvar av position som socialsekreterare. Socialsekreterarna anser att somliga 

avslagsbeslut är besvärliga att fatta, alltså används riktlinjerna som orsak vid 

avslagsbeslut och med detta slipper socialsekreterarna stå till svars för de avgörande 

besluten.   

    När det gäller ämnet lagstiftning framförs det att socialsekreterarna bedömer de äldre 

individernas önskemål utifrån socialtjänstlagen fjärde kapitel 1§. Det handlar 

framförallt om definitionen skälig levnadsnivå som varken är bestämd i riktlinjerna eller 

i lagen. Somliga deltagare betonar att det existerar olika strategier vid 

bedömningsprocessen, när det gället att bedöma vad som tycks vara skäligt. För att 

bedöma vad som anses vara skälig levnadsnivå har de intervjuade socialsekreterarna 

använt sig av kommunala riktlinjer. Däremot betonar socialsekreterarna att lagen styr 

främst, samt att riktlinjer ska vägleda för att stödja handläggningsprocessen. 

    Ämnet ekonomiska begränsningar tar sist upp att socialsekreterarna tycker att 

ekonomin har en viktig roll i handläggningsprocessen vid bedömning av de äldre 

individernas önskemål. Ekonomiska begränsningar har varit orsak till att de fått dra in 

på en mängd beviljade timmar för personlig hjälp i hemtjänsten, detta för att ledningen 

har blivit mer och mer striktare för att bibehålla kommunens ekonomiska hjälpmedel. 

Samtliga deltagare påstår att all boendeform menas vara kostbara och således skall 

ekonomin hela tiden finnas i baktanke när det gäller beräkningar. Dessutom klargör 

socialsekreterarna i intervjun att det blir inkonsekvent att ha ekonomin i åtanke när 

deras främsta uppgift är att bedöma de äldre individernas behov. Är önskemålet större 
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än vad ekonomin beviljar befinner sig inte problemet hos socialsekreterarna utan hos 

styrelsen som respektive får ta det med nämnden. 

                                                         Diskussion 

    Det slutliga avsnittet påbörjas med en resultatdiskussion som redovisar våra slutsatser 

vilka är anknutna till tidigare forskning. Förutom detta redogörs en metoddiskussion 

och till sist våra förslag på vad vidare forskning bör tänka på. Våra frågeställningar löd: 

I vilken omfattning kan du ta hänsyn till den äldre individens behov? Vad betyder 

handlingsutrymmet för dig i ditt vardagliga arbete som socialsekreterare? 

Vad anser du mest styr sekreterarbeslut? Är det ekonomi, resurser eller riktlinjer? 

Äldres behov 

    Vårt resultat beskriver att alla deltagare anser att deras uppgift är att göra en 

utredning av de äldre individers behov. De äldre individernas behov har framförallt 

handlat om de basala behoven som till exempel att få mat mm. Däremot framhäver 

deltagarna att med tiden ökar behoven. Tidigare forskning har påpekat att 

socialsekreteraren får som uppgift att göra en utredning av den äldre individens behov 

för att efteråt bedöma den hjälp som skall utarbetas (Janlöv, 2006). Janlöv (2006), 

menar att äldre individer har svårt att begripa vilken hjälp de har rätt till och vilken sorts 

hjälp de behöver. 

    När det gäller att se till att de äldre individers behov tillgodoses så anser vi att 

socialsekreterarna främst följer reglerna utan att ta hänsyn till de äldres individuella 

situation och tillämpa hjälp utifrån det. Vi tycker att detta inte är rätt eftersom det 

medför att de äldre inte vet eller vågar ifrågasätta situationen samt sina rättigheter. 

    Detta förklarar också våra deltagare när de samtalar om att de oftast inte får lösning 

på sin situation då allt är förutbestämd utifrån regler. För att sammankoppla de allmänna 

problem med personliga bekymmer skulle de äldre kunna agera lite mer anser vi. Detta 

för att de inte ska känna sig maktlösa eller få en känsla av att inte vara tillräcklig, att 

inte kunna nå upp till de regler som förekommer i samhället och det leder att deras 

självkänsla försämras, de känner ingen motivation att förändra sin nuvarande 

situationen och inte heller har de någon tilltro till socialtjänsten. 

    Vidare påstår Norman & Schön (2005) att behovet är skiftande, samt att den äldre 

individens behov ändrar sig med tiden. Detta tyder att den äldre individen försöker så 

mycket som möjligt att klara sina behov på egen hand utan några kommunala insatser. 

Detta tyder vi också som att den äldre individen har ambitionen av att vara självständig. 
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Problematiken resonerade deltagarna med att de äldre individernas sociala behov inte 

tycks ha lika stor prioritering jämfört med de basala behoven vid bedömningen. 

Deltagarna resonerade kring att många äldre personer kände sig isolerade. 

Resultatet kan uppfattas av Maslows och Alderfers behovshierarki som resonerar vikten 

av de sociala behov som anses vara mycket viktiga för att kunna stärka en 

trygghetskänsla (Jacobsen & Thorsvik, 2002, Robbins, 2001, & Caulton, 2012). 

    Vi anser att det är viktigt för deltagarna att lägga fokus på att sätta den äldres sociala 

behov i centrum samt att vara till hjälp med att upptäcka lösningar för hur behovet ska 

tas till hänsyn för att bygga upp en trygghetskänsla. Vi tror att med hjälp av sociala 

insatser skulle de äldre till exempel kunna bryta sin isolering samt få en känsla av 

gemenskap och trygghet. 

    Det här kan också konstateras av Janlöv (2006) som klargör att socialsekreteraren 

främst fokuserar på att bedöma efter den äldre individens befintliga behov samt vilka 

praktiska besvär den äldre individen har i vardagen. Andersson (2007) menar att de 

äldre individernas sociala behov kommer i skym via behovsbedömningen vilket 

socialsekreteraren samtalar om. Mot bakomliggande orsak av resultatet finner vi att de 

sociala behoven inte prioriteras därför att socialsekreteraren finner att sociala behov bör 

tas hänsyn till av t.ex. av anhöriga. Således ersätts inte den tiden som krävs för att 

kartlägga de äldre personers sociala behov, tiden används istället för att göra en 

utredning av de grundläggande behoven. Detta är enligt oss väldigt fel för att det finns 

många av de äldre som lever ensamma och som inte har anhöriga alls. 

  Vidare klargör resultaten att socialsekreterarna anpassar individens behov efter den 

hjälp som erbjuds av organisationen. Detta bekräftar också tidigare forskning, som 

påstår att somliga kommuner har gestaltat en insatskatalog där varierande insatser som 

den äldre individen kan ansöka om finns (Svensson & Rosén, 2004). Dunér & 

Nordström (2003) & Lindelöf & Rönnbäck (2004) förstärker resultatet och relaterar att 

den äldre individen som ansöker om en insats som inte förekommer i insatskatalogen får 

ett nekande svar på ansökan, eller så anpassar socialsekreteraren begäran till det utbud 

som förekommer i insatskatalogen. Vi tyder det som att socialsekreterarna bestämmer 

vad som anses vara skäligt för den äldre individen med den hjälp organisationen har att 

erbjuda. 
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Lagar & Riktlinjer 

    När det gäller hur socialsekreteraren förhåller sig till lagar samt riktlinjer belyser 

resultatet att lagen samt riktlinjer som socialsekreterarna arbetar utifrån har format deras 

handlingsutrymme. Trots allt, upplever socialsekreterarna att tolkning av riktlinjer samt 

lagar har begränsade handlingsutrymmen. Resultatet stärker Dunér & Nordströms 

(2005) förklaring för hur socialsekreterarens handlingsutrymme begränsas av lagar, 

riktlinjer samt resurser. Tidigare forskning förklarar att det begränsade 

handlingsutrymmet kan resultera i att de äldre individers behov inte tas hänsyn till 

individuellt. För oss var detta överraskande då vi hade en tanke om att tolkningsfrihet 

bör innebära större handlingsutrymme, men i arbetet har vårt resultat klargjort att 

tolkningsfriheten har förvärrat socialsekreterarens arbete i samverkan med att utreda 

äldre individers behov. 

    Ytterligare ett annat resultat som har upptäckts handlar om socialtjänstlagens fjärde 

kapitel 1§ vilken styr socialsekreterarens dagliga arbete. Detta har förorsakat svårigheter 

för bedömningen av de äldre individers behov. Anledning till detta är att det inte 

framförs tydligt från lagtexten vad som bedöms vara skälig levnadsnivå. Problemet som 

tidigare forskning markerar är att socialtjänstlagen är en lag som skapar tolkningsfrihet, 

vilket kan gå ut på att den individuella bedömningen påverkas (Norman & Schön, 

2005). Ännu en utgångspunkt på resultatet är att samtliga deltagare har tolkat 

definitionen skälig levnadsnivå kollektivt inom verksamheten för att den kommunala 

förvaltningen har fått möjligheten att bestämma vad som bedöms vara skäligt. 

    Vår tolkning är att det här är en bra strategi, just för att en diskussion leds bland 

socialsekreterarna och det gör att de kommer tillsammans överens om vad som tycks 

vara skäligt. Det här kan vidare legitimera beslutet därför att det förblir en gemensam 

uppgörelse, och samtidigt får de äldre personerna ett beslut som är rättssäkert. Detta kan 

utökas med tidigare vetenskapliga studier som visar att kraven som lagstiftningen har 

stämt vid vissa tillfällen inte är överens med socialsekreterarnas bedömning av behov 

samt beslut. Det existerar därför lokala riktlinjer i varenda kommun som skiljer sig från 

socialtjänstlagen, samt berör de beslut som socialsekreteraren tar (Norman & Schön, 

2005).                    

     Genom att intervjua socialsekreterare har vi kommit fram till att en del 

socialsekreterare nyttjar riktlinjerna som vägledning medan andra använder dem för att 

undvika ansvar i sitt arbete. När det framförallt kommer till avslagsbeslut så har vårt 
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resultat visat att deltagarna lutar sig mot riktlinjerna som försvar, eftersom riktlinjerna 

är detaljstyra och svåra att frångå. 

  Enligt Svensson & Rosén (2004) kan detta tolkas som att socialsekreterare styrs i 

större omfattning av riktlinjer än av lagen när det gäller avslagsbeslut. Resultatet 

förstärk också av Duner & Nordström (2005) som menar att socialsekreterarna nekar en 

ansökan och orsaken för bakslag är att de inte ändrar riktlinjerna, vilket kan bero på att 

socialsekreterarna är måna om att gå efter riktlinjer som kan vara detaljstyrda, vilket i 

sin tur resulterar att handlingsutrymmet begränsas. Vi anser att socialsekreterarna väljer 

vid svåra avslagsbeslut med vilja att ställa sig bakom riktlinjerna därför att ansvaret 

tycks vara bortom deltagarnas kontroll. Vi tycker att det är bra att de kan ställa sig 

bakom riktlinjer, eftersom det medför att det inte är socialsekreterarnas fel att beslutet 

inte beviljades, utan det är insatserna som inte täcker för den äldres behov. Ytterligare 

ett bra exempel för att de kan ställa sig bakom riktlinjerna är för att undvika att hamna i 

konflikt med anhöriga till den äldre. 

    Ett problem vi reagerar på med detta är att det uppstår från resultatet att det inte går 

att hänvisa riktlinjerna i samband med avslagsbeslut för den äldre individen för att lagen 

är det som kommer i första hand. 

    Vi tycker att detta är en motsägelse i jämförelse med tidigare forskning därför att det 

framkommer i vårt resultat att det inte någon gång går att hänvisa till en riktlinje. I 

tidigare forskning har det framkommit att äldre individer många gånger har varit 

tvungna att godta att dem kunnat bli beviljade insatser som överensstämde med den 

kommunala förvaltningens riktlinjer (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Föregående nämnd 

visar att det existerar en medvetenhet hos äldre personer att riktlinjer berör besluten. I 

praktiken grundas beslutet på riktlinjerna, dock för att det ska låta korrekt mot de äldre 

så talar socialsekreteraren om att det är den äldre personens önskemål som orsakar 

avslaget. Den äldre individen får både felaktig information om avslagsbeslutet samt 

vetskap att behovet av stöd inte kommer kunna tas hänsyn till enligt socialtjänstlagen. 

Ekonomi 

    Resultatet visar att ekonomin har en viktig roll i socialsekreterarens 

handläggningsprocess. I somliga situationer kan de ekonomiska begränsningarna gå ut 

på att det inte går att tillfredsställa den äldre individens behov. Av föregående nämnt 

kan detta begripa utifrån Norman & Schön (2005) som påstår att ett stort ansvar tilldelas 

socialsekreteraren när det handlar om ekonomin, vilket medför att socialsekreteraren 
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ställs framför svåra beslut. Socialsekreterarna ska ta hänsyn till ekonomiska resurser när 

de gör bedömningar av behov. I tidigare forskning diskuteras det att socialsekreterarna 

hamnar i konflikt emellan att vara individ och organisationen företrädare (Norman & 

Schön 2005). Förväntningarna från varierande håll sätts på socialsekreterarna för att de 

behöver ta hänsyn till behov med insatser som tyvärr inte räcker till. Förväntningarna 

resulterar i att socialsekreterarens arbete blir utsatt. Vi tyder detta som att 

socialsekreteraren upplever maktlöshet med anledning av de ekonomiska 

begränsningarna. Uppgiften för socialsekreteraren är att främst bedöma individens 

behov av stöd, medan ledningen sätter press när det gäller ekonomin eftersom 

skattebetalarnas medel nyttjas. 

    Förväntan av andra individer till exempel den äldre, sjukvårdspersonal eller anhöriga 

sätter också press på socialsekreterarna vilket vi tror kan resultera i att snabba beslut tas 

utan att noggrant utreda behovet. 

    Vi anser att socialsekreterarnas arbete har blivit mer och mer rutinartad samt 

instrumentell, eftersom socialtjänstlagen är hårt reglerat via ett nationellt regelverk blir 

det svårt för dem att fatta beslut, möjligheten till att få enskilda insatser förekommer 

inte därför att människan inte är längre i centrum utan att de nu för tiden lägger fokusen 

på riktlinjerna, lagarna och ekonomin. 

     

Metoddiskussion   

Vi valde en kvalitativ metod och utförde kvalitativa intervjuer som vi därefter använde i 

vårt resultat. Med hjälp av den kvalitativa metoden har man kunnat ge svar på 

frågeställningarna och syftet. I vår undersökning har de kvalitativa intervjuerna 

redogjort för ingående skildringar av socialsekreterarnas resonemang kring uppdraget 

för de äldres behov i relation till handlingsutrymmet. Dessutom skulle det vara 

berikande för vårt resultat ifall vi fick intervjua de äldre om hur de känner att 

socialsekreterarna tar hänsyn till deras behov. På så sätt skulle vi kunna få se fler 

synvinklar på det arbete som genomförs av socialsekreterarna. 

    I vår studie har vi valt att avgränsa oss till enbart en kommun eftersom det gör det 

lättare för oss att få tag på deltagare. Våra deltagare har haft en bred erfarenhet av 

handläggning och på grund av detta fanns det ett intresse för ämnet. Dessutom bidrog 

deltagarnas utförliga svar till en djupare analys av intervjuerna. 
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    Vi anser att den kvalitativa metoden är mer användbar för vår studie i motsats till den 

kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden har gett oss mer resonemang samt 

personliga erfarenheter i motsats till om vi hade utfört frågeformulär undersökningar 

som ger tunna svar. Anledningen till att valde en kvalitativ metod är för att fånga upp 

individuella upplevelser. Däremot kan det påstås att kvalitativ metod inte fångar upp ett 

flertal deltagare vilket kan ha berört generaliseringen. Med hjälp av kvantitativ metod 

hade vi däremot kunnat nå ut till en större mängd deltagare vilket hade gjort det möjligt 

att se om de finns olikheter i hur socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme i 

diverse kommuner. 

 

Framtida forskning 

Framtida forskningar skulle kunna studera hur socialsekreterare i olika kommunala 

förvaltningsområden nyttjar sitt handlingsutrymme i förhållande till den äldre 

individens behov. Det skulle vara spännande att fördjupa sig i hur socialsekreterare i 

många olika kommuner i landet arbetar för att tillgodose den äldre individens önskemål. 

Något annat som är intressant är att undersöka hur de äldre individerna ser på hur deras 

behov blir tillgodosedda av socialsekreterarna.    
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