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ABSTRACT 

This study is about care managers, who process in the care of the elderly, regarding to needs, 
rules, regulations, guidelines and their freedom of space.

The purpose with this study is to understand how the care managers process out of the basis from 
the needs of the elderly, the municipal guidelines in relation to the caremanagers freedom of 
space.
The study has a qualitative approach and is based on semistructured interviews with five 
different care managers.
To analyze our interview material we have use the street-level bureaucrat theory by Lipsky and 
Johansson and the theoretical idea empowerment.

Before we started our research about care managers we had an understanding in that the 
organization had an influence in the judgment of the needs of the elderly. Now we have an 
understanding in that the relative to the elderly is the one who wants to affect the care manager 
during the judgment of needs in what effort to make.

Our study indicates that it exist insecurity regarding to the municipal guidelines, which was 
surprising. We thought that the guideline was something positive and a help full tool for the care 
managers.
The result in our research points out that the guidelines makes insecurity instead of comfort.
Our study shows that the care managers are contradictory regarding to their freedom of space. In 
the other hand they consider that their freedom of space is positive, but on the other hand when 
the municipal guidelines don´t work, they become worried and insecure.
It´s the none working municipal guidelines who gives the care managers a huge freedom of 
space. Which leads to that the care managers is afraid of doing misjudgments.

Our result don´t distinguish from other studies made in this subject area.

Keywords: Care manager, street-level bureaucrat, rules and regulations, guidelines, freedom of 
space and needs. 
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Förord

Tack till…….

Kommunen som möjliggjorde empirin för vår studie. 

Våra informanter som delade med sig av sina erfarenheter, utan er medverkan hade inte denna 

studie varit möjlig att genomföra.

Anette som lånade oss diktafonerna.

Alla bibliotek som hjälpt oss med relevant litteratur. 

Vår handledare Monica Larsson, som engagerat sig och stöttat oss under arbetets gång.

Sist vill vi tacka varandra för ett fint samarbete.

Susanne & Pernilla

Oskarshamn & Vimmerby, augusti 2010
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1. Inledning

En biståndshandläggare arbetar efter lagar och kommunala riktlinjer. Det är den sociala nämnden 

i kommunen som har utfärdat riktlinjerna. Biståndshandläggaren arbetar på uppdrag av nämnden 

och får på så sätt delegat att bestämma vad den äldre människan har för behov av bistånd 

(Amundberg, 1998:59). 

Utifrån de kommunala riktlinjerna skapas biståndshandläggarens handlingsutrymme för sitt 

delegat. Handlingsutrymmet är en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete. I sin yrkesroll 

ställs de inför många oförutsägbara händelser, till exempel de äldre människornas varierande 

behov (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24). Biståndshandläggare är en tjänsteman i den 

kommunala verksamheten som hela tiden i sin vardag måste göra avgöranden och överväganden. 

Biståndshandläggaren har hand om handläggningsprocessen angående biståndet av behov till 

äldre människor över 65 år. Handläggningen omfattar ansökning, utredning och beslutsfattande 

(Amundberg, 1998:53). Biståndshandläggaren är den myndighetsutövare som är ansvarig för att 

den äldre människan får det sökta biståndet efter sitt behov (Dunér & Nordström, 2003:11). 

Biståndshandläggaren befinner sig i en situation med påtryckningar från kommunal organisation, 

personalen som utför behovet, den äldre människan över 65 år, anhöriga till den äldre och från 

andra yrkesområden inom kommunen som jobbar för den äldre människan (Dunér & Nordström, 

2003:12). 

1.1 Problemformulering 

Äldrereformen genomfördes 1 januari 1992 i Sverige och förde med sig radikala förändringar av 

äldreomsorgen.  Äldrereformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig 

service till vård av omsorg av äldre. Samtidigt infördes i socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) en 

skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor med behov av 

särskilt stöd. Särskilda boendeformer är till exempel servicehus eller gruppbostäder. Dessa 

boendeformer hade landstinget ansvar för före äldrereformen (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:29). 

”Ytterst syftade ädelreformen till att ge kommunerna ekonomiska och organisatoriska 

förutsättningar för att förverkliga övergripande mål om valfrihet, trygghet och integritet i vården 

och omsorgen av äldre och handikappade. Reformen syftade vidare till ett effektivare utnyttjande 
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av samhällets resurser för vård och omsorg. Med ökad effektivitet och produktivitet snarare än 

ökade resurser skulle äldre- och handikappomsorgen tillgodose befolkningens stigande behov av 

vård och omsorg” (Motion 1998/99: So436 Ädelreformen: sjunde stycket).

Syftet med Ädelreformen var den äldres rätt att själv bestämma hur hennes eller hans situation 

ska se ut. Det kan till exempel gälla huruvida man vill bo kvar hemma eller flytta till ett 

kommunalt boende. Viktigt är att också behålla sin integritet, som äldre. Detta ska respekteras av 

biståndshandläggaren inom kommunen och vara vägledande för biståndshandläggaren i dennes 

kontakt med den äldre. Syftet var även att skapa klara ansvarsförhållanden gällande 

äldreomsorgen (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2006:25). 

Innan Ädelreformen genomfördes sköttes behovsbedömningen och verkställighet av en och 

samma person, nämligen en hemtjänstassistent. Sedan infördes beställare och

utföraremodellen, där det delades på ansvaret för behovsbedömningen och verkställigheten 

genom skapandet av två nya yrkesroller. Utförare sidans tjänstemän fick yrkestiteln enhetschef. 

Enhetschefen ska se till att fattade beslut genomdrivs. Beställare sidans tjänstemän fick 

yrkestiteln biståndshandläggare. Denne gör bedömningen av behov om hjälp och beslutar om 

insatser. I och med att beställare och utförarmodellen skapades, kom yrkesrollen 

biståndshandläggare till (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:35 ).

De personer som beslutar om bistånd för äldre människor kallas biståndshandläggare. Dessa är 

tjänstemän inom kommunen som handlägger biståndsärenden för äldre (Dunér & Nordström, 

2003:11). Det bistånd som kan erbjudas är exempelvis hjälp med inköp, städ, tvätt och personlig 

omvårdnad. Handläggningen innebär att ett ärende uppkommer, leder till en utredning och 

utmynnar i ett beslut. Handläggningen görs av biståndshandläggaren (Melin, 2004:57). 

Hjälpinsatserna utförs av kommunens olika entreprenörer, som kommunal hemtjänst eller privata 

alternativ (Nyman, 2010:1). Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de äldre människorna 

får det stöd och den hjälp som de behöver (SoL, 2:2). I SoL kap 5: 4-6 §§ framgår det att 

socialnämnden ska verka för att äldre människor ska kunna bo under trygga förhållanden och få 

levererat service och hjälp. Kommunen ska i sin tur planera och genomföra goda insatser för 

äldre. 

I biståndshandläggarens yrkesroll ingår det att pröva den ansökan som kommer att ligga till 

grund för biståndet. Av SoL framgår de äldres rättigheter. Där påpekas särskilt att 

biståndshandläggarens arbete ska bygga på respekt för äldre människors självbestämmanderätt 
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och deras integritet (Socialstyrelsen, 2008:21). I SoL 3:5 stadgas att biståndet ska genomföras 

och utformas tillsammans med den äldre. Biståndshandläggaren beviljar biståndet utifrån SoL 

4:1 om det finns ett behov och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska bedömas 

utefter den äldres individuella behov. Detta innebär att det inte ska finnas några begränsningar 

för vad den äldre människan kan ansöka om. Behovet utgörs av det som den äldre inte längre 

klarar av att göra själv (Socialstyrelsen, 1997:15). Syftet med biståndet är att ge den äldre 

människan en skälig levnadsnivå. Det innebär att insatsen ska ge möjlighet att leva ett 

självständigt liv (SoL 4:1 andra stycket). Skälig levnadsnivå innebär en minimigräns för 

biståndet (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:66).

Varje kommun sätter upp sina egna riktlinjer för hur biståndet till äldre människor ska bedömas. 

Socialtjänstlagen är överordnad alla bestämmelser om kommunala riktlinjer. I kommunen där vi 

har gjort vår studie har socialnämnden på uppdrag av kommunfullmäktige skapat riktlinjerna. 

Biståndshandläggaren har riktlinjerna som vägledning och stöd under handläggningen.  

”Syftet med riktlinjerna är att den äldre människan ska ges en rättvis och likvärdig bedömning 

oavsett vilken handläggare som utreder ansökan” (Nyman, 2010: 1).

Det är upp till varje biståndshandläggare att göra en individuell bedömning av den äldres behov. 

Biståndshandläggaren ska införskaffa information och uppgifter om den äldres livssituation, den 

äldres resurser och möjligheterna som finns i den äldres omgivning. Biståndshandläggaren ska 

också hämta in uppgifter från andra, som anhöriga eller andra instanser (Lindelöf & Rönnbäck, 

2007: 96). Är behovet av hjälp större än vad som framgår i riktlinjerna kan biståndshandläggaren 

erbjuda fler insatser än vad riktlinjerna anger. Enligt insatsen tvätt av kläder har den äldre rätten 

till tvätt varannan vecka. Men om den äldre kan visa att hon/ han har ett större behov av till 

exempel tvätt kan biståndshandläggaren frångå riktlinjerna och bevilja fler tvättillfällen 

(Svensson, Johannson & Laanemets, 2008:24).

Biståndshandläggaren har ett visst handlingsutrymme utöver lagstiftningen och de riktlinjer som 

satts upp i kommunen. Det är upp till varje biståndshandläggare att jämka samman brukarens 

behov och kommunens riktlinjer.  Handlingsutrymmet för biståndshandläggare utgörs delvis av 

organisationen, rutinerna och professionella tolkningar. Biståndshandläggarna har en viss frihet i 

sitt dagliga arbete, samtidigt som lagar, regler och riktlinjer styr dem. Biståndshandläggarens 

personlighet, värderingar och intressen avgör hur handlingsutrymmet används (Svensson, 

Johannson & Laanemets, 2008:16–17).  Mot denna bakgrund vill vi skaffa oss en förståelse om 

biståndshandläggarens arbete.
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1.2  Syftet med vår studie

När biståndshandläggare fattar beslut om bistånd är det många olika faktorer som styr, som 

exempelvis den äldre människans behov, lagar och kommunala riktlinjer. Syftet med vår uppsats 

är att få en förståelse för hur biståndshandläggare arbetar utifrån den äldres behov samt lagar och 

kommunala riktlinjer i relation till sitt handlingsutrymme. 

1.3 Frågeställningar 

De frågor som vi vill få svar på i vår studie är.

1. Hur förhåller sig biståndshandläggaren till lagar och kommunala riktlinjer?

2. Hur sker bedömningen utifrån den äldre människans behov?

3. Hur ser biståndshandläggarens handlingsutrymme ut och hur använder biståndshandläggaren 

sig av det i sitt dagliga arbete?

1.4 Avgränsningar

Vi inriktar oss på olika faktorer som styr biståndet för äldre människor. Dessa faktorer är den 

äldre människans behov, lagar, riktlinjer och biståndshandläggarens handlingsutrymme. 

Vi börjar vår studie med att beskriva Ädelreformen, som trädde i kraft 1 januari 1992 och 

skapade biståndshandläggare som yrkeskategori. Vi går inte in på hur det var innan 

Ädelreformen genomfördes. Biståndshandläggare som yrkestitel fanns ju inte innan 1992 och det 

är den gruppen vi vill utforska närmare.  

Tidigare forskning har vi hämtat från Sverige, Danmark och Norge, eftersom 

socialförsäkringarna inte är uppbyggda på samma sätt i övriga länder i världen. Det är systemen i 

Danmark och Norge som mest liknar vårt socialförsäkringssystem.  Därför inkluderas inte 

forskning från andra europeiska länder eller övriga världen.  

Vi gjorde våra intervjuer på en arbetsplats för biståndshandläggare i Västerviks kommun i 

Kalmar län. Vi genomförde intervjuerna i en kommun och inte i två olika eftersom vi inte var ute 

efter att göra en jämförande studie kommuner emellan.
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2. Förutsättningar för biståndshandläggarens arbete

Biståndshandläggaren arbetar i kommunen där den äldre människan ansöker om bistånd. 

Kommunen har rätt att utforma vård och omsorg efter lokala förhållanden. Därför kan stöd och 

hjälp variera från kommun till kommun. Den äldre kan dock alltid ansöka om den hjälp som 

han/hon tycker sig ha behov av, oavsett vad kommunen har satt upp för regler 

(www.socialstyrelsen.se). 

2.1 Allmänna förvaltningsrättsliga principer och regler 

Utgångspunkten för biståndshandläggares arbete finns reglerat både i grundlagar och i vanliga 

lagar. Enligt Offentlighetsprincipen ska biståndshandläggarens yrkesutövning i så stor 

utsträckning som möjligt hanteras i öppna former och med möjlighet till kontroll för allmänheten 

(Socialstyrelsen, 2008:18). Genom tryckfrihetsförordningen (TF) 2:1 har:

”Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar”.

Objektivitetsprincipen är stadgad i regeringsformen (RF) 1:9 och innebär att 

biståndshandläggaren ska ta hänsyn till alla äldre människors likhet inför lagen men också iaktta 

rättvisa och opartiskhet. Objektivitetsprincipen innebär även att yrkesutövningen inte får 

påverkas av andra intressen än de som myndigheten är till för att sörja för. Biståndshandläggaren 

får inte grunda sina beslut på andra faktorer än de som överensstämmer med rådande lagar 

(Socialstyrelsen, 2008:18–19). I kommunallagen 2009:400 (KL) 2:2 finns likställighetsprincipen 

som anger att i kommunen som biståndshandläggaren arbetar i ska behandla alla äldre jämlikt. 

Myndigheternas serviceskyldighet finns reglerad i förvaltningslagen (FL 1986:223, 4 - 5 §§) och 

gäller för biståndshandläggar. Dessa ska lämna upplysningar och ge vägledning och råd till den 

äldre i frågor som berör myndlighetens verksamhetsområde. Serviceskyldigheten innebär också 

att ta emot telefonsamtal och besök, likasom att hjälpa andra myndigheter inom ramen för 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2008:19–20). Biståndshandläggarna arbetar utefter FL7 § vid 

handläggning av ärenden. Ärendet ska handläggas snabbt, enkelt och billigt utan att säkerheten 

åsidosätts. Biståndshandläggaren arbetar med utgångspunkt i Offentlighets- och sekretesslag 

2009:400 kapitel 26:1 första stycket. 
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”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men”.

Dokumentationen av handläggningsprocessen regleras i SoL kapitel 11. En annan bestämmelse 

för biståndshandläggaren finns i kapitel 15 (SoL) som handlar om tystnadsplikt. SoL är en så 

kallad ramlag. Det betyder att detaljstyrning undviks och istället anges ramar för 

biståndshandläggarens. SoL´s utformning ger biståndshandläggaren stort tolkningsutrymme 

(Dunér & Nordström 2003:28). Det innebär att SoL lämnar stor frihet till varje enskild kommun 

att utforma arbetet enligt lokala behov. SoL innehåller grundläggande principer och värderingar 

för biståndshandläggarens arbete. Lagen har utformats så att de kommunala verksamheterna 

styrs utifrån mål, istället för detaljerande regler (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:51). 

Socialnämnden har beslutanderätt i alla ärenden inom SoL. Socialnämnden kan dock delegera till 

biståndshandläggaren att fatta beslut angående olika insatser. Vilka uppgifter som socialnämnden 

har delegerat och till vilken befattning finns beskrivet i dokumentet från den kommun vi använt i 

vår studie (Nyman, 2010:6). SoL är överordnad de kommunala riktlinjer som 

biståndshandläggaren har till hjälp i sitt dagliga arbete. Riktlinjerna för handläggning är dock ett 

styrdokument för biståndshandläggarna. Riktlinjerna avgör vilka insatser den äldre kan erbjudas. 

”Vår” kommuns riktlinjer gäller endast äldreomsorg och med äldre människor menas de som 

fyllt 65 år. Biståndshandläggaren har riktlinjerna som stöd och vägledning i sitt dagliga arbete. 

Syftet med riktlinjerna är att brukaren ska få en objektiv och likvärdig prövning oavsett vilken 

biståndshandläggare som utreder ansökan (Nyman, 2010:1). 

2.2 Biståndshandläggarens möte med den äldre människan 

Den äldre människan själv, anhöriga, sjukvårdspersonal eller hemtjänstpersonal kontaktar 

biståndshandläggaren och påtalar behovet av hjälp. Genom kontakten skapar sig 

biståndshandläggaren en uppfattning om vad den äldre människan har för behov. Är det inte den 

äldre själv som ringer så är det viktigt att biståndshandläggaren tar reda på vem som ringer. Detta 

för att få en uppfattning om vad den äldre behöver hjälp med. Biståndshandsläggaren bokar 

snabbt in ett personligt möte, eftersom insatsen ofta behövs omgående. Besöket sker oftast i den 

äldres hem eller på det sjukhus där han/hon är inlagd (Nordström & Dunér, 2003:33–34). En 

anledning till att biståndshandläggaren vill att mötet ska ske i det egna hemmet är att det utgör 
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det sociala sammanhang och den fysiska miljö den äldre människan dagligen befinner sig i. Den 

äldre är oftast trygg i sin vardagliga miljö, vilket gör att biståndshandläggaren lättare kan avgöra 

hur behoven kan tillgodoses (Nordström & Dunér, 2003:35–36).  Vid mötet berättar den äldre 

vilka behov han/hon har. Biståndshandläggaren berättar vid mötet om vilka insatser som 

kommunen kan erbjuda, och vilka avgifter hemtjänstinsatser tar i anspråk (Nordström & Dunér 

2003:35). När mötet mellan den äldre och biståndshandläggaren sker på sjukhuset kan det vara 

svårt för den äldre att kunna uttrycka sina behov. Tillståndets som den äldre befinner sig i kan 

vara både förvirrande och omtumlande. Därför är det bra att snabbt följa upp de beviljade 

insatserna i hemmet för att se vad som fungerar bra eller mindre bra (Nordström & Dunér 

2003:37). Efter det första mötet med den äldre inleds handläggningen. 

2.3 Behovsbedömning utifrån biståndshandläggaryrket

Av de kommunala riktlinjerna i den kommun som vi har studerat framgår följande:

Den som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och/eller ålder inte kan klara sig 

utan hjälp i sin bostad har rätt till stöd från kommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Stödet ska ge den äldre möjligheten att bo kvar i sin invanda miljö med dess sociala 

kontakter. Hjälpen och stödet ska utformas efter den äldres individuella behov. Om den äldre, 

trots omfattande hemtjänst, inte kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå i sin bostad har han eller 

hon rätt till plats i ett särskilt boende. Socialnämndens strävan är att kunna erbjuda ett boende i 

en miljö där man känner sig hemma och där man känner att man vill bo (Nyman, 2010:7). 

Enligt riktlinjerna i ”vår” kommun har den äldre själv ett ansvar att försöka tillgodose sina 

behov. Kommunen menar att den äldre själv ska byta bostad om han/hon till exempel bor på 

tredje våningen utan hiss. Om den äldre har svårt att gå ska han/hon flytta till en bostad med hiss 

eller. Om den äldre har uttömt alla möjligheter att klara sig själv kan han/hon ansöka om bistånd. 

Den äldres önskemål ska så långt som möjligt tillmötesgås.  

Men den äldre har ingen laglig rätt att bestämma utformningen på biståndet. En behovsutredning 

ska alltid genomföras med den äldres samtycke. Utredningen ska ge stöd för en 

helhetsbedömning av situationen. Fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov 

ska uppmärksammas. Den äldres önskemål och förslag ska alltid prövas. Närstående har ingen 

laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes officiella ombud (innehar fullmakt) eller 
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legala företrädare (god man eller förvaltare). Närstående ska dock, när den äldre önskar det, 

beredas möjlighet att lämna sina synpunkter (Nyman, 2010:7). 

2.4 Beslut efter behovsbedömningen

Biståndshandläggaren har skyldighet att lämna ett skriftligt beslut efter avslutad utredning. 

Beslutet ska alltid skrivas med lagstöd som grund. Enligt legalitetsprincipen RF 1:1 måste 

biståndshandläggaren ha lagstöd för sitt handlande och för sitt beslut. I KL anges hur besluten 

ska fattas. Den äldre har alltid rätt att överklaga sitt beslut. Det är ett uttryck för den Svenska 

demokratin (Amundberg, 1998:139). Överklagan sker utifrån FL 23-24 §§. För att fatta ett så 

rättssäkert beslut som möjligt är det viktigt att biståndshandläggaren dokumenterar under hela 

utredningen för att styrka sitt beslut (Socialstyrelsen, 2008:42). 

2.5 Sammanfattning 

Biståndshandläggaren är den tjänsteman som utför myndighetsutövning inom den kommunala 

äldreomsorgen. Biståndshandläggaren arbetar efter lagar och kommunala riktlinjer och fattar 

beslut om äldre människors behov. Biståndshandläggaren måste alltid förhålla sig till 

kommunala riktlinjer, lagstiftning, individuella behov, personalens krav samt anhörigas 

förhoppningar när de fattar beslut.

Biståndshandläggaren är den myndighetsutövare som är ansvarig för att den äldre får rätt 

bistånd. Biståndshandläggaren ska se och dokumentera den äldres hela behovsbild, för att kunna 

ta ställning till om behoven är skäliga och inte kan tillgodoses på annat sätt (Lindelöf & 

Rönnbäck, 1997:64). Arbetet som biståndshandläggare innebär att man ska ta hänsyn till den 

äldres rätt till självbestämmande, vilket kan leda till meningsskiljaktigheter mellan handläggaren 

och den äldre människan.

2.6 Tidigare forskning 

Våra valda rapporter, studier och avhandlingar tar upp de faktorer som vi i vill undersöka 

angående biståndshandläggarens arbete med äldre människor. Faktorerna vi vill undersöka är 

behov, lagar, riktlinjer och handlingsutrymme. 
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”Biståndshandläggare – ett (o)möjligt uppdrag” (Norman & Schön 2005) är en rapport från 

stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Denna rapport tar upp biståndshandsläggarens villkor 

och förutsättningar i praktiken och avsikten är att göra en översikt av aktuell forskning om 

biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Denna rapport, som är sammansatt av flera 

olika rapporter, studier och avhandlingar, passar vår studie bra. Den tar upp 

biståndshandläggarens yrkesroll i sin helhet. 

Biståndshandläggaren är den tjänsteman som utför myndighetsutövning inom den kommunala 

äldreomsorgen. Där arbetar biståndshandläggaren efter lagar och kommunala riktlinjer och fattar 

beslut om äldres behov. Svensson och Rosén (2004) menar att nämnda riktlinjer inte alltid är 

politiskt fattade, utan presenterade av biståndshandläggarna själva och sedan fastställda av 

socialnämnden. Riktlinjerna finns för att de äldre ska få likartade bedömningar eller för att vara 

sparsam med resurserna (Svensson & Rosén, 2004:8).

Att arbeta som biståndshandläggare anses vara ytterst komplext. Norman och Schön (2005) 

menar att yrkesrollen befinner sig i en korstryckssituation med förväntningar och påtryckningar 

från olika håll (Trydegård, 1996:13). Biståndshandläggaren ska följa de riktlinjer som finns, men 

samtidigt med begränsade resurser hålla fast vid ledningens mål att tillgodose de äldres behov. 

Om inte ledningen har satt upp klara mål för biståndshandläggaren läggs det för stort ansvar på 

denna (Svensson & Rosén, 2004:9). Biståndshandläggaren måste alltid förhålla sig till 

kommunala riktlinjer, lagstiftning, individuella behov, personalens krav samt anhörigas 

förhoppningar. 

I FoU-rapporten, dilemman i biståndsbedömarens yrkesutövning av Dunér och Nordström 

(2003) visar på svårigheter i biståndshandläggarens yrkesutövning. Biståndshandläggarens arbete 

medför en hel del överväganden och olika informationskällor som ska samordnas. 

Biståndshandläggaren är den myndighetsutövare som är ansvarig för att den äldre får rätt bistånd 

(Dunér och Nordström, 2003:11).  Biståndshandläggarens arbete döljs lätt bakom byråkratiska 

och ekonomiska villkor. Det kan uppstå dilemman i biståndshandläggarens yrkesutövning 

eftersom det inte alltid går att förena hänsynen till de olika rättsliga regleringarna och 

biståndshandläggarens egna organisatoriska regler när ett beslut ska fattas (Dunér och 

Nordström, 2003:14). Att arbeta som biståndshandläggare medför åsiktsskiljaktigheter mellan 

handläggaren och den äldre, där handläggaren ska ta hänsyn till den äldres rätt till 

självbestämmande. Det kan även bli motsättningar mellan den äldre och de anhörigas. Det kan 

också bli oenigheter angående den äldres behov och vad kommunen kan erbjuda (Dunér och 

Nordström, 2003:20).

15



Biståndshandläggaren har svårt att skilja på ansökan, behov och insatser (Lindelöf & Rönnbäck, 

2007). Biståndshandläggaren anpassar den äldres behov till en insats som finns i kommunens 

riktlinjer. Har den äldre några andra behov än de som står i riktlinjerna kan insatsen trollas bort 

eller reduceras. Detta gör biståndshandläggaren genom att inte dokumentera eller att insatsen inte 

lyfts fram i behovsbedömningen (Lindelöf & Rönnbäck, 1997:62). Biståndshandläggaren ska se 

och dokumentera den äldres hela behovsbild, för att kunna ta ställning till om behoven är skäliga 

och inte kan tillgodoses på annat sätt (Lindelöf & Rönnbäck, 1997:64). 

Enligt Roine Johansson (1992) ska biståndshandläggare betraktas som gräsrotsbyråkrater 

eftersom de har direkt kontakt med brukaren i sitt arbete. Definitionen av ”gräsrotsbyråkrater” är 

enligt Johansson:

”Den offentliga byråkratins yttersta kapillärer, de byråkrater som svensken möter i alla slags 

offentliga situationer och de som längst ner i de offentliga hierarkierna skall verkställa det som 

politiker och högre myndigheter beslutat om” (Johansson 1992:16).

Johansson menar att biståndshandläggaren är representant för en politiskt styrd byråkratisk 

organisation. Han/hon arbetar som gräsrotsbyråkrat i enlighet med lagar, rättsäkerhet och 

riktlinjer. Det är inte reglerat i detalj vad arbetet innebär, utan finns en viss grad av frihet och 

självständighet inom yrkesrollen (Johansson, 1992:16). 
                     

Lindelöf & Rönnbäck (2004) fann i sin avhandling att behovsbedömning och beslutsfattande 

befinner sig långt bort från lagstiftningens krav. Lokala riktlinjer står i kontrast till SoL och 

riktlinjerna har en större påverkan på besluten. Avhandlingen visar även att riktlinjerna har blivit 

en så kallad insatskatalog. Om den äldre ansöker om hjälpinsatser utanför katalogen blir han/hon 

antingen nonchalerade, eller så anpassas det som önskas till insatskatalogen. Lindelöf och 

Rönnbäck menar att biståndshandläggaren inte dokumenterar allt som den äldre människan 

ansöker om och därmed blir det som dokumenteras det som passar in i deras insatskatalog. 

Bristande dokumentation medför att den äldre inte kan överklaga beslut (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004:19). Vi har valt att redogöra för denna forskning på grund av att vi vill se om den kommun 

vi undersöker nonchalerar den äldres ansökan om insats om ansökan inte ligger inom 

kommunens insatskatalog. 
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Socialstyrelsen utgav en rapport i september 2009 om äldreomsorg i Danmark, Norge, England 

och Kanada. Utifrån denna rapport använder vi länderna Danmark och Norge som tidigare 

forskning (www.socialstyrelsen.se). 

2.7 Rapport om Danmark

Enligt Serviceloven är kommunen skyldig att finansiera och etablera ett utbud av personlig och 

praktisk hjälp till människor som inte längre klarar nödvändiga vardagliga aktiviteter (A, Nielsen 

& G, Andersen, 2006:25). Lagstiftningen innehåller ökade krav på dokumentation för 

kommunens serviceutbud och biståndsbedömningsprocessen. Vad det gäller 

biståndsbedömningen ska hela processen dokumenteras skriftligt, detta enligt Lov om 

Aftaleskerna (1995). Biståndsbedömningen ska ske tillsammans med den äldre och den äldres 

anhöriga. Det gör att biståndsbedömaren får en helhetsbild av hans/hennes förhållanden. När den 

äldre får det skriftliga beslutet är det klart och tydligt på vilka grunder kommunen beslutar om 

biståndet, vad hjälpen ska innehålla och när biståndet ska omprövas (A, Nielsen & G, Andersen, 

2006:26–27).

I slutet av 1980-talet genomfördes många reformer och lagändringar. Genomförandet skulle 

stärka brukarens valfrihet och rättigheter. Under 1990- talet har utvecklingen präglats av 

styrningsformer för kommunerna, vilket ledde till ett flertal förändringar. Exempel på en 

förändring är beställare och utförare modellen. Beställaresidan handlar om myndighets utövning, 

det vill säga biståndsbedömning. Utföraresidan utför hjälpinsatserna som både kan vara 

kommunala och privata enheter. Genom åtskillnaden av myndighetsutföraresidan skulle 

behovsbedömningen av insatser bli mer enhetlig (A, Nielsen & G, Andersen, 2006:25–27 & 39). 

2.8 Rapport om Norge

I Norge har kommunerna ansvar för äldreomsorgen, och det innebär att kommunerna ska ge 

äldreomsorg till alla som har ett behov av det oavsett ålder och diagnos. Norge skiljer på 

hemsjukvård och praktiskt bistånd, som innebär hemtjänst för den äldre människan (Nystad & 

Kitmitto, 2008:43). Hemsjukvården regleras i Kommunhelseloven, medan hemtjänst regleras i 
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Sosialtjenesteloven (www.lovdata.no). Om en äldre människa har behov av bistånd bestäms av 

kommunen efter en individuell prövning. Biståndshandläggare eller avdelningschefer inom 

hemtjänsten gör bedömningen. De flesta behovsbedömningar görs på sjukhus, men en del görs 

vid hembesök hos den äldre. Personalen är till stor del engagerad i bedömningen av behov 

(Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv I-20/2000 till lov om sosiale tjenester mv:43). 

När biståndshandläggarna bedömer den äldre s behov använder de sig av IPLOS, som står för 

Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk. IPLOS omfattar omsorg och boende för alla 

människor oavsett ålder. IPLOS är en systematisering av information på individnivå och regleras 

av Helseregisterloven. I de uppgifter som kommunen rapporterar in ingår den eller de diagnoser 

som legat till grund för kommunens bedömning av behovet av insatser. Biståndsbehovet mäts 

med 17 variabler i IPLOS och de avser social funktion, förmåga att klara sitt dagliga liv, förmåga 

att klara sin hälsa samt kognitiv förmåga (Ingebretsen & Eriksen, 2004:43–45). 

I Norge står anhöriga för en stor del av äldreomsorgen. Enligt Sosialtjenesteloven ska 

kommunerna ge avlösningsservice och omsorgslön till personer som har extra tunga 

omvårdnadsuppgifter för egna familjemedlemmar (Ingebretsen & Eriksen, 2004:44). 

2.9  Jämförelse mellan Norge, Danmark och Sverige

Biståndshandläggningen inom Sverige, Danmark och Norge ser ganska lika ut. Kommunen har 

det övergripande ansvaret för den äldre människan i alla tre länderna. Danmark har som Sverige 

delat på behovsbedömaren (biståndshandläggaren) och verkställaren av beslut (enhetschefen). På 

det viset skapades två nya yrkeskategorier.   

I Norge har man både biståndshandläggare och avdelningschefer inom hemtjänst som bedömer 

insatser efter behov. Det förekommer även att anhöriga tar ansvar över den äldre och vårdar 

han/hon i hemmet utan insatser från samhället, vilket gör att Norge skiljer sig från Danmark och 

Sverige.

I Danmark pratas det inte om den äldre människan behov, utan vad den äldre inte längre klarar 

av för vardagliga aktiviteter. Efter det beviljar biståndshandläggaren biståndet för den äldre. I 

Sverige och Norge beviljar vi biståndet efter behov. 

3. Metod
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En metod är ett systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå ett bestämt mål. I vetenskapliga 

sammanhang är målet att få fram ny kunskap för att utveckla en teoretisk förståelse av 

kunskapen man införskaffar sig (Grönmo, 2006:35). Vårt metodkapitel beskriver våra 

tillvägagångssätt för denna uppsats. Det finns även en redogörelse för vilka överväganden som 

gjordes under arbetets gång. 

3.1 Kvalitativ tillvägagångssätt

”Kvalitativa  metoder  är  forskningsstrategier  som  lämpar  sig  för  beskrivning  och  analys  av 

karaktärsdrag  och  egenskaper  (kvaliteter)  hos  de  fenomen  som  ska  studeras”  (Malterud 

2007:33).   I  och med att  vi vill  undersöka sammansatta  fenomen,  som exempelvis  personers 

uppfattningar, tolkningar och erfarenheter, är kvalitativ intervju att föredra. Vi använder därför 

kvalitativt  tillvägagångssätt  i  vår  studie.  Förfarandet  ger  en  ökad  förståelse  för 

biståndshandläggarens  tankemönster  och varför han/hon agerar  på ett  visst  sätt  (Denscombe, 

2009:232). Kvalitativt tillvägagångssätt passar för analytiska beskrivningar av en arbetssituation 

i dess helhet. Ett kännetecken för tekniken är dess flexibilitet i undersökningssätten (Grönmo, 

2006:134). Vi studerar de dynamiska processer som biståndshandläggaren dagligen använder. 

Med dynamiska processer menas samspelet mellan de äldre och biståndshandläggaren, lagarna, 

riktlinjerna  och  handlingsutrymmet.  Målet  med  vår  studie  är  att  få  en  förståelse  för  hur 

biståndshandläggare arbetar och tänker angående behov, lagar, riktlinjer och handlingsutrymmet. 

Dessa faktorer styr nämligen biståndet för äldre människor (Malterud, 1998:33).

3.2 Datainsamling genom intervju 

Intervju som teknik har fördelar och nackdelar. En fördel är att få en djup och detaljerad 

information av biståndshandläggaren, en värdefull insikt i den kunskap som informanten ger oss. 

En annan fördel är att man kommer åt informantens åsikter, idéer och prioriteringar. Tekniken är 

mycket flexibel, vilket möjliggör byte av inriktning om informanten kommer med ny och viktig 

information. Detta byte gör att intervjuguidens ordning inte behöver följas. Vid genomförandet 

av intervjun har vi direkt kontakt med biståndshandläggaren, vilket gör att vi med en gång kan 

kontrollera den data som kommer fram (Denscombe, 2009:398). 

En nackdel med kvalitativ intervju är att den är tidskrävande. Data ska transkriberas och kodas 

för att sedan användas till analysen. Transkriberingen får med informantens ord men inte den 
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ickeverbala kommunikationen. Biståndshandläggaren kan också känna sig besvärad av att bli 

inspelad (Denscombe, 2009:259). En annan nackdel är om vi som forskare inte kan förhålla oss 

neutrala utan för in personliga åsikter, vilket kan leda till att vi kränker eller påverkar 

informanten. En annan aspekt är att analysen tar längre tid att sammanställa än om kvantitativ 

teknik använts istället (Denscombe, 2009:399–400).

3.3 Urval   

Vårt urval består av yrkesgruppen biståndshandläggare inom SoL - äldreomsorgen, i en mellan 

kommun i Kalmar län. Målet är att få fram biståndshandläggarnas syn på sitt arbete och att få 

förståelse för och kunskap om de olika faktorer som styr biståndet för äldre människor. Vi tog 

kontakt med enhetschefen för biståndshandläggarna i kommunen, för att informera henne om vår 

uppsats. Vi mejlade information om vilka vi var samt vårt syfte med uppsatsen till chefen och 

berättade om våra teman Att få chefens samtycke är viktigt ur forskningsetisk synpunkt innan 

intervjuerna sker (Denscombe, 2009:231 & 251).

Enhetschefen tycket uppsatsen lät intressant. Enhetschefen tillfrågade alla biståndshandläggare 

om de var intresserade att delta. Svaret drog ut på tiden. Efter en vecka ringde en av oss upp och 

frågade om det var okej att genomföra intervjuerna. Vi som studenter hade svårt att förhålla oss 

till att aldrig få något svar. Vi visste inte hur länge vi skulle avvakta. När vi ringde upp fick vi 

emellertid namn och telefon nummer direkt till biståndshandläggarna. Två dagar senare gjorde vi 

två intervjuer. Det gick fort att boka och genomföra intervjuerna, utom med den sjätte. 

Ingen av biståndshandläggarna fick som sagt brevet som vi skickat till chefen och som hon 

skulle vidarebefordra till dem som velat delta (Grönmo, 2006:164). 

Gruppen vi valt att undersöka består av 10 biståndshandläggare som arbetar mot SoL. Sex 

biståndshandläggare var villiga att ställa upp på intervju. Men endast fem intervjuer kunde 

genomföras på grund av att en biståndshandläggare var sjuk vid alla intervjutillfällen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon

Informanterna deltog p.g.a. sin yrkesroll som biståndshandläggare. De har kunskaperna som vi 

vill undersöka (Denscombe, 2009:32).  Dock blev det ett bekvämlighetsurval. Med det menas att 

enhetschefen valde ut våra informanter genom att alla biståndshandläggarna tillfrågades om att 

delta i vår studie (Denscombe, 2009:39).  Om flera avstår blir det få informanter och frågan för 

oss blir, om det kan representera hela biståndshandläggningen i aktuell kommun 
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(www.infovoice.se).  I och med att vi gjorde ett bekvämlighetsurval är vi medvetna om att 

enhetschefen kan ha valt ut de biståndshandläggarna som hon tror ger svaren som gynnar 

organisationen de arbetar i. 

3.4 Genomförande av intervjuerna och datahantering

Vårt metodinstrument i denna studie består av en intervjuguide som vi har arbetat fram utifrån 

vårt syfte samt frågeställningar. 

Utifrån metodinstrument har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Som innebär att vi 

som intervjuare har en färdig intervjuguide med iordningställda teman och underfrågor. Därmed 

kunde vi vara flexibla med temana och frågorna. Vi lät informanterna utveckla sina svar på de 

teman och frågor vi ställde. I vilken ordning de ska kommer beror på hur intervjun utvecklas. 

Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för informanten att utveckla sina idéer och tankar 

(Denscombe,  2009:234–235).  Innan  vi  började  med  intervjun  förklarade  vi  syftet  och 

bakgrunden till  intervjun.  Vi upplyste  om att  det  som sägs under  intervjun bara kommer att 

användas för studien och att  informanten har rätt  att  ta del  av transkriberingen för att  se att 

uppgifterna har uppfattats rätt. Vi började med lätta frågor som till exempel hur länge de har 

jobbat  som  biståndshandläggare  samt  vilken  utbildning  de  har.  Detta  gjorde  vi  för  att 

informanten skulle känna sig så bekväm och avslappnad som möjligt.  Sedan fortsatte vi med 

våra övriga frågor.  När alla  frågor var  ställda  tackade  vi  informanten  för dennes deltagande 

(Denscombe, 2009:231–233). 

Intervjuerna genomfördes med biståndshandläggarna i den utvalda kommunen under tre dagar. 

Intervjutillfällena bokades med dag och tid, med samtliga informanter. Intervjuerna ägde rum på 

biståndshandläggarnas  arbetsplats,  där  ett  speciellt  rum  var  bokat  för  intervjuerna.  Inför 

intervjuerna  valde vi  att  göra intervjuerna  en och en.  Detta  på grund av att  vi  inte  ville  att 

biståndshandläggaren skulle känna sig i underläge. Vi satt ansikte mot ansikte med en vinkel 

mellan  oss  för  att  lätt  få  ögonkontakt  med  varandra.  Vi  ville  undvika  dess  känsla  av 

konfrontation  som  lätt  kan  uppstå  om  man  sitter  precis  mittemot  varandra  (Denscombe, 

2009:252). 

Vi transkriberade intervjuerna ordagrant för att kunna gå tillbaka och få ny förståelse och göra 

nya tolkningar av materialet. När vi hade transkriberat allt material började vi var och en för sig 

att läsa intervjuerna.  Var och en av oss plockade ut det som ansågs mest centralt i intervjuerna. 

Vilket till exempel var att det är den äldres behov som styr en insats. Därefter träffades vi för att 
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sammanställa och det vi tematisera hade plockat ut. Huvudtemana skulle utgå från temana i vår 

intervjuguide vilka är, biståndshandläggare som yrke, lagar och riktlinjer, ekonomi och 

handlingsutrymme. När vi plockade ut det som var mest centralt i intervjuerna upptäckte vi att vi 

hade fått fram nya huvudteman. De nya temana vi fick fram var, skälig levnadsnivå, anhöriga 

och hemtjänstpersonal.  

3.5 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) gör förförståelse att vi inte uppfattar världen genom våra sinnen. Det som 

verkar vara sinnesuttryck är i själva verket tolkningar (Thurén, 2007:58). 

Innan vi började vår studie om biståndshandläggarens arbete hade vi en kunskap om hur deras 

arbete utfördes. Kunskapen baserades på at vi har arbetat inom hemtjänsten i många år och där 

igenom fått mycket kunskap om biståndshandläggarens arbete med den äldre människan. Efter 

att vi har utfört vår studie har kunskapen om biståndshandläggarens arbete förnyats. Genom att 

vi har läst in oss på biståndshandläggarens arbetsuppgifter och via intervjuerna har vi skaffats 

oss ny kunskap om biståndshandläggarens arbete.  En ny kunskap vi fått fram genom studiens 

gång är att biståndshandläggaren har ett stort handlingsutrymme gentemot den äldre människan. 

3.6 Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkningskonst eller tolknings lära. Vi har valt hermeneutik på grund av att 

vi lägger större vikt på vår egen tolkning av biståndshandläggarna och deras synpunkter. Om vi 

inte hade valt hermeneutik så hade vi inte kunnat använda oss i så stor utsträckning av våra egna 

tolkningar. Utan då hade vi bara tagit till oss det som biståndshandläggarna sagt (Grönmo, 

2006:369).  När vi tolkat våra data har vi varit noga med att sätta in den i rätt sammanhang 

(Thurén, 2007:97). Vi har använt oss av hermeneutisk tolkning när vi analyserat data, detta har 

vi gjort för att bättre kunna förstå och analysera materialet. Vi har använt oss av vår 

förförståelse, tidigare forskning, teori samt teoretiska begrepp för att kunna få fram en 

helhetsbild av fenomenet vi undersöker. Vilket är att få en förståelse för hur biståndshandläggare 

arbetar utifrån den äldres behov samt lagar och kommunala riktlinjer i relation till sitt 

handlingsutrymme (Grönmo, 2006:369). 

3.7 Etiska överväganden
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Det är viktigt att tänka på hur forskning bedrivs och vilka krav som ställs på den. 

Forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas, samt att metoder förbättras. 

Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se). 

Det är dessa etiska huvudkrav vi har tagit fasta på i denna studie 

Informationskravet innebär att de som är berörda av forskningen ska upplysas om dess syfte. 

Informanterna ska få information om vilken deras uppgift är och villkoren för deltagandet. De 

ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan under 

studiens gång. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Om man 

får  uppgifter  om  deltagarna  från  existerande  myndighetsregister  behöver  inte  godkännande 

ordnas.  Formerna  för  och  villkoren  gällande  medgivande  ska  övervägas  noga  i  de  fall  där 

inhämtandet av samtycke kan skada individskyddskravet. 

Konfidentialitetskravet  har ett nära samband till frågor som rör sekretess och offentlighet. Alla 

data som rör personerna i en undersökning ska ges så stor konfidentialitet som möjligt. Vad som 

är etiskt känsligt är individuellt och det ska tas i beaktning. Vi bör fråga oss om berörda personer 

och/eller  deras  efterlevande  kan  uppfatta  den  insamlade  informationen  som kränkande  eller 

obehaglig. 

 

Det sista av de fyra etiska huvudkraven är nyttjandekravet det betyder att de personuppgifter vi 

har lagrat, endast får användas för forskningsändamålet/studien. Detta krav styrs av hur insamlat 

material får användas utifrån rådande riktlinjer (www.vr.se). 

Vi upplyste informanterna om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan hoppa av. 

Vi meddelade att vi spelar in intervjun och att de kommer att få ta del av det transkriberade 

materialet,  för  att  eventuellt  kommentera.  Detta  skedde  enligt  det  etiska  informationskravet 

riktlinjer (www.vr.se).  Vi skickade tillbaka transkriberingen via mejl till biståndshandläggarna 

för ändringar, men ingen av våra fem informanter ändrade något. Transkriberingen möjliggjorde 

att se materialet ur en ny synvinkel. För oss som intervjuare innebär det transkriberade materialet 

att  se  nya  sammanhang  (Malterud,  2007:76).  Biståndshandläggarna  har  figurerade  namn  i 

analysen. Detta på grund av att biståndshandläggarna inte ville ha med sina riktiga namn. Vi 

berättade  om att  den färdiga  c-uppsatsen kommer  att  finnas tillgänglig  på Linnéuniversitetet 

webbkatalog. I och med ovanstående anser vi oss ha följt de fyra etiska kraven.
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3.8 Tillförlitlighet och pålitlighet

All forskning måste man reflektera över giltigheten, eller validiteten. Det innebär helt enkelt om 

vi mäter det som vi planerat att mäta (www.infovoice.se). 

Kunskapens giltighet är av betydelse för kritisk reflektion. Meningen är att få en inblick i och 

belysa vilken giltighet kunskapen har, detta sker genom validiteten. För att få giltiga svar i vår 

studie,  frågade  vi  oss  om  vi  hittat  en  bra  metod  för  att  besvara  frågeställningarna 

(www.infovoice.se).  Metoden det vill säga intervju anser vi gagnat giltigheten i vår studie.

Tillförlitlighet kräver att tillfälliga fel inte uppkommer och påverkar slutsatserna och resultatet. 

Reliabilitet  är  ett  annat  ord  för  tillförlitlighet.  Vid  kvalitativa  studier  finns  inga  enkla 

tillvägagångssätt för att kontrollera tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten krävs det att vi 

som forskare delger läsaren hur vi har gått tillväga för att uppnå resultatet (www.infovoice.se). Vi 

bedömer att tillförlitligheten blir relativt bra tack vare intervjuguidens teman och underfrågor. 

Samma guide användes till alla informanterna. 

För att få en hög pålitlighet/reliabilitet har vi använt oss av diktafoner under intervjuerna. Vid 

transkriberingen har vi varit noggranna med att citera ordagrant (Denscombe, 2009:260). Vi har 

använt oss av ett lätt språk utan förkortningar, vi har även varit noggranna med att hålla ramen 

för frågeställningarna för att reliabiliteten/ pålitligheten ska bli så hög som möjligt  (Grönmo, 

2006:236). Vi måste vara medvetna om att intervju svaren kan vara olika versioner av samma 

kunskapsområde (Malterud, 2007:28). När intervjun gjordes och vem av oss som genomförde 

den, påverkar pålitligheten och tillförlitlighet (Grönmo, 2006:228). Faktorer som till  exempel 

stress kan påverka biståndshandläggaren och därmed slutresultatet. 

3.9 Arbetsfördelning

Under vår uppsatsskrivning har vi arbetat jämsides och haft ett nära samarbete vilket resulterat i 

att vi tillsammans skapat denna studie. När vi började med studien arbetade vi själva för att läsa 

in oss på området. Susanne började med metodavsnittet och Pernilla har kompletterat med delar 

och information. Tidigare forskning och teoridelen har vi arbetat med båda två. Inledningen och 

problemformuleringen har Pernilla arbetat med och Susanne har kompletterat med delar och 

information.
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När vi gjorde intervjuerna så gjorde Pernilla tre stycken och Susanne två stycken. 

Transkriberingen har gjorts av den som intervjuade, vilket betyder att Pernilla har transkriberat 

tre och Susanne två. Övriga delar i studien har vi skrivit tillsammans. Vi har haft regelbunden 

kontakt då vi har diskuterat arbetet. Vi har även träffats och sammanställt materialet.  Vi känner 

att vi har tillfört lika mycket till uppsatsen och tagit lika stort ansvar för att sammanställa de 

olika delarna i studien. 

4. Teoretiska utgångspunkter

Våra teoretiska grundval är Lipsky och Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater och dess 

handlingsutrymme som ingår i organisations teorier. Som komplement till organisationsteori har 

vi valt det teoretiska begreppet empowerment som är på individnivå. Vi har valt dessa utifrån att 

de kompletterar varandra. 

Teori om gräsrotsbyråkrater passar bra för att analysera empirin. Därför att genom teorin kan vi 

få fram gräsrotsbyråkratens arbetsförhållanden och svårigheter. Teorin hjälper oss att förstå 

biståndshandläggares förhållningssätt utifrån exempel lagar och riktlinjer. Om riktlinjerna 

behöver frångås hjälper teorin oss att förstå hur biståndshandläggaren kan använda 

handlingsutrymmet. Vi har även valt det teoretiska begreppet empowerment som ett komplement 

till Lipsky och Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater. 

4.1  Lipskys och Johanssons teori om gräsrotsbyråkraten och handlingsutrymme.

Michael Lipsky (1980) är författare till Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in 

public services och han menar att de som arbetar med äldre i kommunal organisation har ett 

mycket stort handlingsutrymme. De personerna tillsammans med andra yrkesgrupper benämns 

som street-level bureaucrats (Lipsky 1980:3). I svensk litteratur kallas de gräsrotsbyråkrater 

(Johansson, 2007:41). 

I sin teori försöker Lipsky förklara och förstå gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme.  Lipsky 

utgår främst från yrkesgrupperna socialarbetare, poliser, domare, och hälso- och 

sjukvårdspersonal. För att räknas till kategorin gräsrotsbyråkrat fordras en direkt kontakt med 
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den äldre omfattande handlingsutrymme (Lipsky 1980:3). Biståndshandläggaren ingår alltså 

bland de yrkesgrupper som teorin behandlar.

Lipskys utgångsläge är att gräsrotsbyråkraten har ett omfattande handlingsutrymme i 

utformningen av sitt arbete. Handlingsutrymmet begränsas av organisatoriska faktorer som lagar 

och kommunala riktlinjer men gräsrotsbyråkraternas ställning i organisationen erbjuder dem stor 

makt och deras ställning kräver handlingsutrymme (Lipsky 1980:14). 

Lipsky (1980:14) pekar på flera anledningar för organisationen att ge gräsrotsbyråkraterna frihet 

att handla självständigt i sitt arbete. Gräsrotsbyråkraten arbetar i många olika situationer som är 

för invecklade för att skötas på central nivå. Verksamheterna i den kommunala sektorn är därför 

ibland målstyrda och justeras av ramlagar som efterlämnar ett tolkningsutrymme för den 

gräsrotsbyråkrat som möter till exempel den äldre.  På förhand uppsatta regler för hur allt ska 

skötas är inte alltid lämpligt. Hur skulle exempelvis en polis sköta en riskfylld situation, om 

polisen inte fick göra en bedömning av vad som är mest lämpligt? 

Gräsrotsbyråkraterna arbetar bland annat med äldre människor vilket innebär att det finns en 

mänsklig aspekt att ta hänsyn till. Gräsrotsbyråkraten måste med utgångspunkt i sina iakttagelser 

använda sitt omdöme för att bedöma den äldre människans behov och förutsättningar. Det 

fordrar en improvisations förmåga som gräsrotsbyråkraten får genom utbildning och erfarenhet. 

Gräsrotsbyråkraten måste följaktligen ha ett stort handlingsutrymme, för att kunna agera enligt 

sin bedömning i varje speciell situation (Lipsky 1980:15). Varje äldre människas syn på sin 

situation ska respekteras. Då är det inte alltid lätt eller möjligt att använda sig av regler och 

kommunala riktlinjer på samma sätt i alla ärenden. Det måste finnas utrymme för spontan 

handling och anpassning till den service den äldre ska få. Handlingsfriheten har alltså delegerats 

från en högre nivå i organisationens hierarki (Johansson 2007:44).

Det som kännetecknar en byråkratisk organisation enligt Johansson är att den är hierarkiskt 

uppbyggd, och det finns specialiserade verksamhetsfält där olika uppdrag med äldre människor 

utförs. Biståndshandläggaren håller i kontakten med den äldre och den äldre blir klient eller 

brukare och uppförs som ärenden i administrationen (Johansson 2007:36).

Lipsky (1980) anser att gräsrotsbyråkratens arbetssituation är komplex eftersom han/hon arbetar 

i en människobehandlande organisation. Målen är ofta oklara och orealistiska. Lipsky framhåller 

även att gräsrotsbyråkraterna många gånger hamnar i en lojalitetskonflikt emellan den äldre och 

politikerna. Den äldres önskemål går inte alltid att tillfredsställa utifrån ramen för verksamheten. 

I en lojalitetskonflikt finns det en del villkor som möjliggör för gräsrotsbyråkraten att handla 
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som han/hon själv anser lämpligast. Dessa villkor gäller bland annat svårigheter med uppföljning 

av arbetet. Lipsky anser att svårigheterna beror på att den offentliga sektorn inte har fått veta av 

marknaden hur verksamheterna fungerar (Lipsky 1980:27–28). När det gäller den privata 

marknaden kan den ekonomiska situationen ge anvisningar om huruvida verksamheten har god 

eller dålig kvalitet. Verksamheter som har sämre kvalitet förmodas ha en mindre vinst än 

verksamheter som har god kvalitet (Lipsky 1980:48). Denna respons saknas enligt Lipsky i den 

offentliga sektorn vilket leder till att politikerna är tvungna att sätta upp mål för verksamheten. 

Dessa mål är ofta oklara och orealistiska vilket leder till bekymmer med uppföljning. Men ju mer 

utrymme för tolkning i målen, desto mer frihet får gräsrotsbyråkraten att definiera till exempel 

god hälsa, god kvalitet och jämlikhet. I efterhand går det inte att mäta om verksamhetsmålen har 

uppnåtts, eftersom de kan tolkas på många olika sätt (Lipsky 1980:40). 

Ramlagarna kom till för att göra regelverket lättare. I ramlagarna finns kommunala riktlinjer och 

definitioner som ska vägleda biståndshandläggare i deras beslutsfattning. Det kan hjälpa den 

äldre människan i slutänden. Biståndshandläggarens handlingsfrihet och flexibilitet gör det 

möjligt att individualisera besluten (Johansson 2007:19). 

4.2 Empowerment

Genom att arbeta som gräsrotbyråkrat så tjänstgör biståndshandläggaren efter begreppet 

empowerment anser vi. Att arbeta efter empowerment är att se vad den äldre människan är 

kapabel till om han/hon ges de rätta förutsättningarna (Askheim & Starrin 2007:81). Därför 

väljer vi att ta med empowerment som teoretiskt begrepp.  

Empowerment som ord förknippas ofta till ord som exempelvis självstyre, socialt stöd, 

självkänsla, delaktighet, makt, egenkontroll med mera (Askheim & Starrin 2007:9).  Författarna 

till boken Empowerment menar att begreppet innebär förnimmelsen att återta kontroll över det 

enskilda livet, samt tron på den egna förmågan att nå de mål som ställts upp för den äldre 

människan (Askheim & Starrin 2007:20).  
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Empowerment- inspirerat socialt arbete med äldre människor handlar om att få fram vad den 

äldre kan själv, och efter det få hjälp med det som inte den äldre inte klarar själv. Uppgiften för 

biståndshandläggaren är att få den äldre människans egen kapacitet att väckas till liv.  Samt att 

vidbehålla prestationsförmågorna för den äldre människan och de behov som den äldre inte själv 

kan tillgodogöra sig (Askheim & Starrin 2007:29).  

Empowerment innebär för biståndshandläggaren att överföra makten till den äldre människan 

genom hjälpinsatser så att den äldre får ett mera självständigt liv (Askheim & Starrin 2007:40). 

Makt är något som biståndshandläggaren kan överföra till den äldre människan genom att ge den 

äldre större självmedvetenhet. Får den äldre större medvetenhet över sin situation kan det leda 

till att den äldre människan återtar makten att styra över sitt liv (Askheim & Starrin 2007:42).  

Genom empowerment inom socialt arbete, genomgår den äldre människan en process från 

osäkerhet till säkerhet samt från otrygghet till trygghet.  Detta bidrar till att den äldre stärker sig 

själv och hjälper till att han/hon återtar kontrollen över sitt liv. Den äldre ges makten att tillägna 

sig kunskap och förmågor att uppnå mål i sin vardag att leva ett så självständigt liv som möjligt 

(Askheim & Starrin 2007:157–158).  

4.3 Sammanfattning

Biståndshandläggaren ingår alltså bland de yrkesgrupper som teorin behandlar. Lipskys 

utgångsläge är att gräsrotsbyråkraten har ett omfattande handlingsutrymme i utformningen av sitt 

arbete. Handlingsutrymmet begränsas av organisatoriska faktorer som lagar och kommunala 

riktlinjer, men gräsrotsbyråkraternas ställning i organisationen erbjuder dem stor makt och deras 

ställning kräver handlingsutrymme (Lipsky 1980:14).

Gräsrotsbyråkraterna arbetar bland annat med äldre människor vilket innebär att det finns en 

mänsklig aspekt att ta hänsyn till. Gräsrotsbyråkraten måste med utgångspunkt i sina iakttagelser 

använda sitt omdöme för att bedöma den äldre människans behov och förutsättningar. 

Empowerment inspirerat socialt arbete med äldre människor handlar om få fram vad den äldre 

kan själv och efter det få hjälp med det som inte den äldre inte klarar själv. Uppgiften för 

biståndshandläggaren är att få den äldre människans egna kapaciteter att väckas till liv. 
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Empowerment innebär för biståndshandläggaren att överföra makten till den äldre människan 

genom att hjälpinsatser efter behov beviljas och den äldre får ett mera självständigt liv. 

5. Resultat och analys

I detta kapitel redogör vi för intervjustudiens resultat. Resultatet baseras på fem intervjuer med 

biståndshandläggare. Vi kallar dessa Eva, Rut, Siv, Gun och Pia, vilka är fingerade namn. Det 

empiriska underlaget har vi analyserat utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, Johanssons 

vidareutveckling av Lipskys teori och det teoretiska begreppet empowerment. Samt tidigare 

forskning om bistånd efter behov, lagar, riktlinjer och biståndshandläggarens handlingsutrymme. 

Vi redogör för resultat och analys under teman: lagar och kommunala riktlinjer, skälig 

levnadsnivå, behov, anhöriga, hemtjänstpersonal och handlingsutrymme.

5.1 Lagar och kommunala riktlinjer

Utgångspunkten för biståndshandläggarens arbete är reglerat i olika lagar, till exempel SoL, FL 

och SekrL. Biståndshandläggaren måste dock alltid göra avvägningar mellan lagstiftningen och 

den äldres individuella behov (Svensson & Rosén, 2004:9).  Den mest centrala lagen för 

biståndshandläggaren är SoL (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:51). 

Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) innebär begreppet ”livsföring i övrigt” allt som inte har 

med den äldre människans ekonomi att göra (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:65). Enligt våra 

informanter innebär livsföring i övrigt att den äldre ska kunna få hjälp med till exempel sin 

hygien, att tillaga lättare måltid eller att få det städat i hemmet (Nyman, 2010).

Alla intervjuade biståndshandläggare nämnde SoL som den lag som är central för att bevilja 

bistånd. 

”Vi arbetar främst utifrån socialtjänstlagen. Det är vårat redskap i vårt dagliga arbete”(Eva)

 

Andra lagar som nämndes av var, Förvaltningslagen FL, Kommunallagen KL och Sekretesslagen 

SekrL.  

”Förvaltningslagen och sekretesslagen som vi styrs utav. Men det är ju inom socialtjänstlagen 

som vi rör oss”(Rut).
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En annan lag som nämndes var LOV, lagen om valfrihet. Denna lag innebär att den äldre kan 

välja mellan kommunal hjälp eller hjälp från annan aktör. Till exempel kan en privat städfirma i 

kommunen städa åt den äldre, efter att bistånd beviljats. Oavsett vilken som väljs är 

bedömningen lika för alla äldre, poängterar biståndshandläggarna. 

”Så har vi ju lagen om valfrihet nu, LOV. Men den lagen påverkar ju inte oss, vi gör ju samma 

bedömning oavsett vem utföraren är”(Gun).

Askheim & Starrin (2007) menar att vi alla utnyttjar samhällets välfärdsutbud där de flesta 

utbuden brukar vara offentliga, men att det även finns privata tjänster samt en kombination 

emellan offentliga/privata tjänster (Askheim & Starrin 2007: 35).

Tolkningen vi gör är att biståndshandläggarna vet vilka lagar de arbetar efter och är väl insatta i 

dessa. Vår uppfattning är att biståndshandläggarna till största del arbetar utefter SoL. Och att det 

är utifrån SoL de fattar beslut om insatser för den äldre. 

Enligt SoL har kommunerna vissa skyldigheter att tillhandahålla service och hjälp till den äldre 

människan (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:52). Johansson (2007) menar att ramlagarna kom till för 

att göra regelverket lättare. Kommunala riktlinjer och definitioner ska vägleda 

biståndshandläggare i deras beslutfattning (Johansson, 2007:19). Utifrån SoL skapar kommunen 

sina egna lokala riktlinjer. 

Syftet med riktlinjerna i ”vår” kommun är att ge vägledning och stöd åt biståndshandläggaren. 

Samt att garantera en likvärdig och rättvis bedömning oavsett biståndshandläggare (Nyman, 

2010:1). 

Är det då kommunala riktlinjerna som styr bedömningen av insatser? Vid intervjuerna framkom 

att handläggarna ansåg att riktlinjerna inte är det som styr vid bedömningen av insatser. 

Riktlinjerna finns snarare som en hjälp för hur biståndshandläggaren ska tänka vid bedömningen 

av insatserna.

Biståndshandläggarna menar att den äldres behov av en insats styrs först och främst styrs av SoL 

och därefter kommer de kommunala riktlinjerna. Riktlinjerna är en standardmall för kommunens 

insatser och fungerar som en miniminivå för biståndet. Sedan är det upp till 

biståndshandläggaren att göra en individuell bedömning och frångå riktlinjerna om det är 

motiverat. 

Biståndshandläggarna berättade att de har fått nya riktlinjer från och med årsskiftet 2010. 

Biståndshandläggarna tycker generellt att de ger för mycket handlingsutrymme. Till exempel är 
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det mycket i de nya riktlinjerna som låter bra på pappret men som inte fungerar i verkligheten. 

Biståndshandläggarna ger exempel på korttidsboende. Men kraven på likvärdig bedömning har 

gjort att gruppen nu börjar bearbeta riktlinjerna.

”Det kom ju nya riktlinjer nu i årsskiftet och de är väl en aningen svårarbetade för det finns 

mycket tolkningsutrymme, det finns mycket som låter bra på pappret, som inte fungerar i  

verkligheten” (Gun).

Biståndshandläggarna sitter i ständiga morgonmöten för att hitta gemensamma tolkningar av 

riktlinjerna. Ett exempel är insatsen korttidsvistelse som innebär att den äldre får komma till ett 

boende en kortare tid för till exempel rehabilitering. Biståndshandläggarna anser att riktlinjerna 

inte fungerar som de är skrivna idag detta på grund av att de nya riktlinjerna ger 

biståndshandläggarna för stort handlingsutrymme vilket kan leda till att biståndshandläggarna 

gör olika bedömningar när de beviljar insatsen. Detta gör enligt biståndshandläggarna att de 

måste hitta ett gemensamt sätt att tolka insatsen korttidsvistelse. 

Riktlinjerna har skapat turbulens för gruppen. Hittills har biståndshandläggarna tolkat riktlinjerna 

var och en på sitt sätt. Alla biståndshandläggare var eniga om att de vill arbeta likartat och 

bevilja insatser likvärdigt. Lipsky (1980) pekar på att målen i verksamheterna ofta är oklara och 

orealistiska (Lipsky, 1980:28). I vårt fall är det de kommunala riktlinjerna. Biståndshandläggarna 

tycks anse att det lätt blir rörigt och oklart angående riktlinjerna som inte fungerar i dagsläget.  

Vi tolkar detta som att man inom gruppen är rädd för att göra olika bedömningar utav samma 

insats. Vi menar att gruppen är rädd för att det ska komma fram att biståndshandläggarena 

beviljar olika vid bedömningen av samma insats. Detta är något vi antar att gruppen inte vill. Vi 

anser att de i gruppen inte vill att det ska framkomma att beroende på vilken biståndshandläggare 

man kommer till kan beslutet se olika ut. Detta tror vi beror på att alla biståndshandläggare tolkar 

riktlinjerna olika, utifrån sin egen erfarenhet och vad de anser är rimligt och inte gällande den 

ansökta insatsen.

 
Genom att skapa nya riktlinjer försöker kommunen få bort dilemman i de gamla riktlinjerna. 

Men resultatet blir ofta för kommunen att det uppstår nya svårigheter (Dunér & Nordström, 

2003:39). Detta framgår av intervjuerna vi gjort med biståndshandläggarna. De nya riktlinjerna 

från 2010 har skapat turbulens i gruppen och är svårarbetade och svårtolkade. 

”Och det är mycket i riktlinjerna som redan nu, som man säger, att det här kan vi inte använda 

oss av och då har vi inget annat stöd” (Rut).
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Biståndshandläggarna var eniga om att de nya riktlinjerna inte är lätta att arbeta efter. 

Biståndshandläggarna ansåg att det berodde på att de nya riktlinjerna gav för stort 

handlingsutrymme.  De saknar också hjälp från ledningen att tolka riktlinjerna. Citatet ovan visar 

biståndshandläggarna arbete med riktlinjerna. Biståndshandläggarna säger att det dock inte är 

riktlinjerna som styr deras dagliga arbete utan SoL. Vår tolkning av de biståndshandläggarna 

säger, är att vi inte riktigt förstår vad som är problemet för biståndshandläggarna. Som 

biståndshandläggarna själva säger är det SoL som styr deras arbete så vi kan inte riktligt förstå 

varför det är ett så stort problem med att de inte har fungerande riktlinjer. Kan det vara så att 

biståndshandläggarna är så vana med att ha riktlinjerna att luta sig emot? Eller är det så att 

biståndshandläggarna blir osäkra på hur de ska tolka SoL? 

Biståndshandläggarna berättade att det enda sättet att få till ändringar i riktlinjerna är att den 

äldre eller hans/hennes anhöriga överklagar ett beslut. Kanske är det så att socialnämnden ser till 

ekonomin i kommunen, medan biståndshandläggarna upptäcker att de kommunala riktlinjerna 

inte håller i det dagliga arbetet.

                    

”Och det är ju detta som är bra för då får ju vi också ändra våra riktlinjer och vår bedömning 

att se på det, hur vi ska förhålla oss, så på så sätt kan det ju vara bra att vi får de här tillbaka 

och då vet vi att vi måste ta hänsyn till det och att det inte håller i rätten” (Gun).

Biståndshandläggarna verkar vara beroende av att ha fungerande kommunala riktlinjer. Icke 

fungerande riktlinjer för biståndshandläggarna är bekymmersamt i bedömningssituationen. 

Vi undrar varför biståndshandläggarna inte tar stöd utifrån lagstiftningen, rätts praxisfall eller 

empowerment begreppet istället för att bara utgå från att riktlinjerna inte fungerar. 

Empowerment innebär att biståndshandläggaren ska stödja och hjälpa den äldre människan som 

är i en utsatt situation, främja hälsa samt att den äldre får välbefinnande på längre sikt (Askheim 

& Starrin 2007:12).  Biståndshandläggarna poängterar att det är den äldre människans behov 

som ska få styra. Men tolkar varje biståndshandläggare riktlinjerna på sitt sätt är det kanske 

möjligt att en äldre får en insats beviljad och en annan äldre inte får det. Våra intervjuer pekar på 

att bedömningen av insatser haltar inom gruppen för biståndshandläggare i Västerviks kommun. 

Vi undrar hur mycket detta påverkar biståndet och hur biståndshandläggaren använder sig av sitt 

handlingsutrymme under bedömningen. Är handlingsutrymme en fördel eller en nackdel för den 

äldre människan? Det finns många frågetecken runt riktlinjerna och SoL. Vår tolkning är att 

biståndshandläggarna inte vet hur de ska förhålla sig till att riktlinjerna inte fungerar i 
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verkligheten. Detta tolkar vi som att det uppstår en frustration bland biståndshandläggarna. Vi 

anser att de kommunala riktlinjerna skapar mer otrygghet än trygghet för biståndshandläggarna 

vi intervjuat. 

En fråga vi ställer oss är varför biståndshandläggarna funderar så mycket på de icke fungerande 

kommunala riktlinjerna. Då det är den äldre människans enskilda behov som ska styra 

behovsbedömningen. 

5.2 Sammanfattning

Biståndshandläggarna arbetar efter SoL i beviljandet av bistånd för den äldre människan. Utifrån 

SoL skapar kommunen sina riktlinjer, som ska ses som en vägledning för biståndshandläggarna i 

deras dagliga arbete. Ett resultat vi fått fram är att riktlinjerna inte fungerar som de är tänkta, 

nämligen som en vägledning, vilket medför att det skapar turbulens i gruppen. 

Biståndshandläggarna anser att med inte fungerande riktlinjer så har de inget arbetsredskap att 

luta sig emot. Vilket för oss är märkligt, efter som SoL är styrande över de kommunala 

riktlinjerna.

5.3 Skälig levnadsnivå

Begreppet skälig levnadsnivå är centralt vid biståndsbedömning enligt SoL.

”Den enskilda ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv” (SoL 4:1, andra 

stycket).

Det framgår inte i SoL vad som avses med skälig levnadsnivå. Men i portalparagrafen i SoL 1:1 

får begreppet ett basinnehåll (Socialstyrelsen 2008:21). 

”Samhällets socialtjänst skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i  

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”

Melin (2004) har förklarat skälig levnadsnivå för den äldre att det är en levnadsstandard som 

innefattar tillfredställande av vissa grundläggande behov och en viss minimikvalitet i sitt dagliga 

liv. Kommunen har frihet att för just den kommunens lokala förutsättningar utforma biståndet 

efter vad som anses motsvara lagen krav på skälig levnadsnivå (Melin, 2004:116).

Skälig levnadsnivå är inte preciserat i lagen utan kommunerna har fått frihet att fastställa sin 

standard för skälig levnadsnivå (Melin, 2004:116). I Västerviks kommun har socialnämnden 

skapat kommunala riktlinjer som anger vad kommunen anser vara skälig levnadsnivå. Det står 
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exempelvis i de kommunala riktlinjerna i Västerviks kommun att skälig levnadsnivå för den 

äldre är att få dusch en gång i veckan. Detta exempel visar vad den äldre människan minimum 

kan få för insats gällande dusch. Biståndshandläggarens bedömning kan dock leda till att den 

äldre människan beviljas dusch flera gånger i veckan. Det är ju den äldres individuella behov 

som styr bedömningen, eftersom SoL är överordnad de kommunala riktlinjerna (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007:69). 

”Men för vissa personer kanske det inte är skäligt att komma ut en gång i veckan. De kanske 

behöver två promenader i veckan. För att de ska tycka att det är skäligt” (Eva).

 

Målsättningarna med Västerviks kommunala riktlinjer är att ge en ram för vad som anses som 

skälig levnadsnivå för kommunen, biståndshandläggarens ska använda sig av det i sin 

yrkesutövning. Lipsky definierar vissa arbeten som gräsrotsbyråkrater alltså myndighetspersoner 

som beslutar för kommunens räkning. Den definitionen passar in på biståndshandläggare. I mötet 

med människan måste gräsrotsbyråkraten använda sin förmåga att bedöma en människas behov 

och förutsättningar (Lipsky 1980:15). Likaså på 1970-talet när empowerment begreppet 

lanserades var det gräsrotsperspektivet på samhället som var i fokus där biståndshandläggaren 

ska bedöma hjälp till självhjälp (Askheim & Starrin 2007:10).  Att bedöma vad som är bäst för 

den äldre människan uppfattade biståndshandläggarna som svårt. Det som är skäligt för den äldre 

är kanske inte skäligt enligt kommunens riktlinjer. 

En fråga vi ställer oss är, vem är det då som bestämmer vad som är skälig levnadsnivå? Innebär 

det att den äldre människan måste göra en överklagan till förvaltningsdomstolen och de får 

avgöra vad som är skälig levnadsnivå? 

”Det är ju alltid avvägningar mellan skälig och god levnadsnivå och i socialtjänstlagen så är det  

ju skälig levnadsnivå som gäller och den är ju inte god. Och har man då en enskild som kanske 

har levt ett ganska så aktivt liv och med hög standard, så är det ju ett ganska stort glapp ner till  

skälig levnadsnivå. Ibland så skulle man önska att man skulle kunna, att skälig är ju en 

individuell nivå egentligen, men vi får ju inte bedöma individuellt, har man levt bra så ska man 

ju inte få mer bistånd än vad någon som har levt i en lägre alltså en lägre standard” (Rut). 

Citatet ovan kan ge en förklaring till varför biståndshandläggarna upplever det svårt att bedöma 

skälig levnadsnivå eller god levnadsnivå. Men det borde inte vara svårt för biståndshandläggarna 

att veta vad som gäller. Det handlar om skälig levnadsnivå när man beviljar bistånd enligt SoL. 
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Det är märkligt att biståndshandläggarna överhuvudtaget blandar in god levnadsnivå eftersom de 

vi intervjuat arbetar inom SoL och inte med LSS. Biståndshandläggarna menar dock att om den 

äldre människan har haft det bra tidigare i livet kan det vara stor skillnad på vad som är god och 

skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå fungerar ju som det minimum för vad den äldre kan få för 

insats. Det kan leda till att det blir stor skillnad för hur den äldres vardag ser ut. En tolkning vi 

gör av detta är att om den äldre människan ska kunna vidbehålla sin goda levnadsstandard får 

han/ hon köpa sig privata tjänster. 

Biståndshandläggarna ska använda kommunens riktlinjer för skälig levnadsnivå, men de tvekar 

vid bedömningen. Vad som är skälig levnadsnivå för en biståndshandläggare kanske inte är det 

för en annan i gruppen. De egna värderingarna påverkar bedömningen. En uppgift för 

biståndshandläggaren är att motarbeta social orättvisa och ojämlikheter för den äldre människan. 

Samt att det inte uppstår marginalisering och maktlöshet för den äldre människan (Askheim & 

Starrin 2007:32). 

Vår generella tolkning av skälig levnadsnivå är att biståndshandläggarna anser det svårt att 

bedöma vad som är skälig levnadsnivå för den äldre människan. Kommunen i vår studie anger 

genom de kommunala riktlinjerna vad som är skälig levnadsnivå för kommunens äldre. Men vår 

tolkning är att skälig levnadsnivå är att inte föra samman i riktlinjerna vad som är skälig 

levnadsnivå. Utan vi anser att biståndshandläggarna bör se till varje äldre människas behov av 

vad som är skäligt för honom eller henne. 

5.4 Sammanfattning

Begreppet skälig levnadsnivå är centralt vid biståndsbedömning enligt SoL. 

Skälig levnadsnivå är inte preciserat i lagen utan kommunerna har fått frihet att fastställa sin 

standard för skälig levnadsnivå (Melin, 2004:116). I Västerviks kommun har socialnämnden 

skapat kommunala riktlinjer som anger vad kommunen anser vara skälig levnadsnivå.  Ett 

resultat vi kommit fram till är att biståndshandläggarna tycker det är svårt att bedöma vad som är 

bäst för den äldre människan. Det som är skäligt för den äldre människan är kanske inte skäligt 

enligt kommunens riktlinjer ( Nyman, 2010:1). 

5.5 Behov
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Det är biståndshandläggarens uppgift enligt Amundberg (1998) att utreda behovet av bistånd 

utifrån SoL. Detta medför att den äldre inte alltid kan bli beviljat bistånd. Det är upp till 

biståndshandläggaren om behov av bistånd finns eller inte (Amundberg, 1998:104). Vilket 

innebär att biståndshandläggaren kanske inte gör den bedömningen att den äldres behov är 

sådant att den äldre är i behov av en insats. 

Empowerment innebär för biståndshandläggaren att överföra makten till den äldre människan 

genom att hjälpinsatser efter behov beviljas och den äldre får ett mera självständigt liv (Askheim 

& Starrin 2007:40).  

Våra informanter berättade att de alltid gör sina bedömningar utifrån den äldre behov. Men 

ibland kanske inte den äldre människans ansökan om en insats inte alltid överens med den äldres 

behov.  Det kan till exempel vara så att den äldre människan ansöker om en insats och att 

biståndshandläggaren anser att den äldre människan klarar av den ansökta insatsen själv. Detta 

leder till att den äldre inte alltid får insatsen han/hon har ansökt om. Enligt biståndshandläggarna 

stämde deras bedömning inte alltid med den äldres uppfattning.

Ett annat exempel som biståndshandläggarna gav var när det gällde särskilt boende. Här kunde 

det vara att den äldre ansökt om särskilt boende men biståndshandläggarna gjorde den 

bedömningen att den äldre inte uppfyllde de krav som krävdes för att få särskilt boende. 

Exempel på krav som ska vara uppfyllda är bland annat att den äldre ska ha provat all annan 

hjälp som går att få.

”Det här med servicelägenheter eller särskilt boende som kan vara att man får avslag på oftast  

på grund av att man inte har eller man uppfyller inte riktigt de kriterierna för att bo på särskilt  

boende så det är väl där mer det är avslag kan man säga att man inte kan bevilja det man 

ansöker om”(Siv).

Ett problem vid beslut om insats är när den äldre lider av psykiska problem. 

Biståndshandläggarna menade att det inte alltid är lätt att bevilja en insats, när behovet av hjälp 

beror på oro och otrygghet. Det är otryggheten och oron i sig som är problemet. För att kunna 

bevilja en insats måste biståndshandläggarna höra den äldre människan själv säga sig ha behov 

av hjälp på grund av sin oro och otrygghet.  

”Och det är ju inte upp till mig att lägga orden i munnen på de, utan det är deras förklaring, det  

är ju inte min tolkning utav det jag ser, utan jag får försöka tolka det jag hör, men jag måste ju 

höra det” (Rut).
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Av SoL framgår det inte vilka olika slags behov som ger rätt till bistånd.  Det är 

biståndshandläggaren som ska bedöma den äldre människans individuella behov. Den äldre 

människans behov kan inte betraktas förutsättningslöst, utan behovet måste förenas med den 

äldre människan och dennes livssituation (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:87–88).  Bedömningen 

innebär att biståndshandläggarna samlar in uppgifter om den äldre människans livssituation samt 

den äldres egna resurser och de som finns runt den äldre, till exempel anhörig och vårdpersonal 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007:96).  

De intervjuade biståndshandläggarna berättade också att de beaktar den äldres egna resurser när 

de beviljar en insats.

”Vi definierar vad behovet är, de kanske behöver hjälp med och ta sig till toaletten men klarar 

av att sitta på toaletten själva, eller dom kan ta fram bestick själva men behöver hjälp med att ta 

fram mat eller att värma maten”(Gun).

Vid bedömning av behov tar biståndshandläggarna hänsyn till olika faktorer som är av betydelse. 

Dessa faktorer är den sociala situationen, hälsosituationen och den aktuella situationen.

Biståndshandläggarna berättade att när de gör en bedömning utgår de från den sociala 

situationen, vilket innebär att man tittar på hur den äldre människan bor, till exempel om han/hon 

saknar hiss i huset. Men det kan även vara den hjälp eller det stöd som ges av anhöriga som 

beaktas. När biståndshandläggaren inkluderar anhöriga handlar det om att de tidigare gjort en del 

insatser för den äldre, men inte klarar av detta längre.

”För det kan ju vara anhöriga som stöttar och gör en del insatser då kan man säga istället för  

hemtjänst insatser så det måste man ju ta med i den sociala situationen” (Siv).

Man tar även hänsyn till hälsosituationen i bedömningen av bistånd. I detta sammanhang säger 

biståndshandläggarna att det handlar om den äldre människans hälsoläge. Det kan till exempel 

vara att den äldre har rörelseproblem, eller hjärtproblem. 

”Man tar med allt som är av betydelse då för hälsosituationen”(Siv).

Den aktuella situationen innebär den situation som den äldre befinner sig i just nu för tillfället, 

det som har gjort att behovet av bistånd anses behövas just för tillfället. Det att det kan ha hänt 

något med den äldre människans hälsa eller i omgivningen som gör att behovet av bistånd har 
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uppkommit. Till exempel har den äldre fått en hjärnblödning med följden halvsidig förlamning, 

och att den äldre blivit rullstolsburen. 

Biståndshandläggarna fick frågan om de tycker att ekonomin i kommunen ska få styra 

beviljandet insatser. Alla informanter ansåg att ekonomin inte ska styra. 
                     

”Jag försöker att tänka utifrån den enskildes behov och vad den enskilde har rätt att kunna få,  

inte vad kommunen har för ekonomi. För det står inte i lagen att vi ska begränsa oss. Sen är väl 

riktlinjerna utformade efter ekonomin, så jag styrs ju ändå, fast jag gör inte någon ekonomisk 

bedömning eller jag tänker inte ekonomi” (Rut).

Biståndshandläggarna reflekterade även över vilka konsekvenser det skulle få för dem som 

yrkesgrupp och för samhället om äldre, fick all hjälp de ansökte om. Då skulle hela ekonomin 

krascha i kommunen och yrkesgruppen biståndshandläggare skulle inte behövas ansåg de.

”Om det vore fritt, om det vore fri ekonomi när det gäller för de äldre. Så skulle inte vi behövas 

utifrån behov och att bedöma” (Pia).

Biståndshandläggarna nämnde i intervjuerna att det är det svenska folkets skattepengar som 

bekostar insatserna för de äldre människorna.  

”Jag tänker det är ju ändå skattepengar som betalar dessa pengar. De kommer från oss. Så det 

är ju viktigt att de som behöver dem mest får ta del av dem och hjälpen som vi kan bevilja” (Pia).

En tolkning vi gör är att biståndshandläggaren måste kunna göra en bedömning över den äldre 

människans behov av en insats från kommunen. För hur skulle det annars vara om alla äldre blev 

beviljade insatser utan en bedömning av biståndshandläggare? Vi anser att då skulle inte 

biståndshandläggare finnas som yrkesgrupp, de äldre människorna skulle bli passiva och 

handlingsförlamade. På grund av att de fick hjälp med sådant som de i själva verket kunde göra 

själva i sin vardag. 

5.6 Sammanfattning

Empowerment innebär för biståndshandläggaren att överföra makten till den äldre människan 

genom att hjälpinsatser efter behov beviljas och den äldre får ett mera självständigt liv (Askheim 

& Starrin 2007:40).  

Vid bedömning av behov tar biståndshandläggarna hänsyn till olika faktorer som är av betydelse. 

Dessa faktorer är den sociala situationen, vilket innebär att man tittar på hur den äldre 
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människan bor, till exempel om han/hon saknar hiss i huset.  Hälsosituationen, handlar om den 

äldre människans hälsoläge. Det kan till exempel vara att den äldre har rörelseproblem, eller 

hjärtproblem. 

 Den aktuella situationen, innebär den situation som den äldre befinner sig i just nu för tillfället, 

det som har gjort att behovet av bistånd anses behövas just för tillfället. 

Ett resultat vi fått fram är att det oftast är den äldres hälsosituation som leder till att 

biståndshandläggarna använder sig av sitt handlingsutrymme. Alltså att den äldre människans 

behov är större om den äldre har medicinska problem. 

5.7 Anhöriga

I bedömningen som biståndshandläggaren gör är utgångspunkten alltid den äldre människans 

behov (Lindelöf & Rönnbäck, 1997:17). Ett problem kan uppstå när den äldre inte själv upplever 

att han/hon har ett behov av en insats. Det är istället anhöriga som framför behovet för den äldre. 

Den äldres vilja att klara sig själv ställs mot anhörigas uppfattningar om vad han/hon har för 

behov. Biståndshandläggaren gör avvägningar mellan den äldres och anhörigas uppfattning av 

behovet.  Men målet för biståndshandläggaren är att den äldre människans vilja ska eftersträvas 

(Dunér & Nordström, 2003:42–43). Om den äldre tackar nej till insatsen är det viktigt att 

biståndshandläggaren tar kontakt med anhöriga och förklarar att man utgår från den äldre 

människans egen vilja. Biståndshandläggaren måste respektera den äldres nej eftersom alla 

bistånd enligt SoL bygger på frivillighet (Amundberg, 1998:94).

Våra informanter tog upp frågan om frivillighet. Enligt dem förekommer problemen med 

anhöriga oftast när den äldre inte uppfyller kraven för särskilt boende. De anhöriga vill att den 

äldre människan ska bo tryggt med personal runtomkring sig dygnet runt.  

”Det som är en press tycker jag är utifrån anhöriga liksom att anhöriga säger att nu ska du ge 

mamma ett särskilt boende hon kan inte bo hemma och så, och det är väl mer den pressen då 

som kanske kan vara jobbig då” (Siv).

Biståndshandläggarna berättar att anhöriga ibland trycker på mer om bistånd än den äldre 

människan själv. Det är svårt för de anhöriga att förstå att deras närstående inte uppfyller de krav 
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som ställs för särskilt boende. För att få särskilt boende krävs det enligt biståndshandläggarna att 

man har provat andra alternativ innan, till exempel hemtjänst. Men biståndshandläggarna anser 

att de oftast har stor hjälp av anhöriga för en bra bild av den äldres situation. Att den äldre eller 

hans/hennes anhöriga söker en insats kan bero på att det är anhöriga som har hjälpt den äldre 

tidigare. 

Biståndshandläggarna tycker att anhöriga tror sig veta vad som är mest lämpligt för deras 

närstående. Samtidigt är anhöriga till stor hjälp. Kan det vara så att biståndshandläggarna anser 

att de har en bra kontakt med anhöriga och att anhöriga är till stor hjälp så länge anhöriga själva 

hjälper den äldre? När anhöriga anser att den äldre människan är i behov av en insats då blir de 

besvärliga. Kan det vara att biståndshandläggarna inte tycker att det är anhörigas sak att förmedla 

den äldres behov? 

5.8 Sammanfattning

Biståndshandläggarna berättar att anhöriga ibland trycker på mer om bistånd än den äldre 

människan själv. Ett resultat vi fått fram är att biståndshandläggarna anser att anhöriga vet vad 

som är den bästa insatsen för den äldre människan. 

5.9 Hemtjänstpersonal

Biståndshandläggarna ta hjälp av hemtjänstpersonalen om den äldre inte kan förmedla sina 

aktuella behov. Detta kan också bli aktuellt om hemtjänstpersonalen anser att den äldre 

människans behov har förändrats (Dunér & Nordström, 2003:44). Biståndshandläggarna vi 

intervjuade tog även upp att de tar hjälp av hemtjänstpersonal i mötet med den äldre. 

”Det är jätteviktigt att kontaktpersonen i hemtjänstpersonalen är med vid hembesöket”(Eva).

Biståndshandläggarna anser att hemtjänstpersonalen har en viktig funktion vid 

biståndsbedömningen. Det beror på att parterna känner varandra bra. Enligt 

biståndshandläggarna ger hemtjänstpersonalen den äldre en trygghet i mötet med dem. 

Biståndshandläggarna säger också att det är bra att ha en fungerande kontakt med 

hemtjänstpersonalen och att ta hjälp av dem. 
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Det är hemtjänstpersonalen som arbetar närmast den äldre människan. Det är 

hemtjänstpersonalen som främst ser om det sker förändringar i den äldre människans behov av 

insats och påpekar detta för biståndshandläggaren. Både hemtjänstpersonalen och 

biståndshandläggaren arbetar efter empowerment begreppet när den äldre människan gör det den 

klarar själv och får hjälp med det som han/hon inte klarar själv i sin vardag. 

Enligt Amundberg (1998) kan det vara svårt för hemtjänstpersonalen att acceptera att den äldre 

tackar nej till en insats (Amundberg, 1998:94). Det kom fram i intervjuerna att 

biståndshandläggarna tycker det är svårt att acceptera att den äldre människan inte vill ta emot 

hjälp. Men biståndshandläggarna poängterar att det ju är frivilligt att ta emot hjälp.

”Det finns ju de som vägrar att ta emot hjälp istället. Och då ser man behov, men de vill inte.  

Man kan ju aldrig heller påtvinga någon. Man måste vara försiktig, man kan inte lägga in sina 

egna värderingar av hur man själv vill leva sitt liv och ha det. Ja, man får backa” (Eva).

Enligt biståndshandläggarna är hemtjänstpersonal alltid till stor hjälp vid behovsbedömningen. 

Biståndshandläggaren lyssnar till hemtjänstpersonalens åsikter om den äldre människan behov 

av en insats. Enligt vår tolkning är det skillnad när anhöriga och hemtjänstpersonal påtalar den 

äldres behov. Frågan vi ställer oss är varför är det så? Vid intervjuerna framkom det att det finns 

ett motstånd mot anhöriga från biståndshandläggarnas sida. Detta tror vi beror på att 

biståndshandläggarna tycker att anhöriga vill lägga sig i. Men när hemtjänstpersonalen påtalar 

behovet är biståndshandläggarna mer positiva. Detta kan bero på att biståndshandläggarna och 

hemtjänstpersonalen arbetat under samma organisation. Vår tolkning är att biståndshandläggarna 

lyssnar till vad anhöriga har att säga, men när det gäller att fatta beslut om en insats går 

biståndshandläggarna bara på sin egen uppfattning och tolkning av behovet. Men när det gäller 

hemtjänstpersonal är vår tolkning att biståndshandläggaren både lyssnar till vad personalen anser 

att den äldre behöver för insats och vid bedömningen så går biståndshandläggaren både utifrån 

sin uppfattning av behov men även från hemtjänstpersonalens uppfattning av behovet. 

Vår tolkning blir att biståndshandläggarna kanske inte tycker att de måste lyssna lika mycket till 

anhöriga som till hemtjänstpersonalen. Detta på grund av att anhörig inte finns i organisationen, 

men det gör hemtjänstpersonalen. En annan tolkning av denna situation kan vara att 

biståndshandläggarna har en mer positiv syn på hentjänstpersonalen därför att 

hemtjänstpersonalen har mer kunskap om den äldres behov.
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Eller är det så att de olika parterna har olika relation till den äldre människa, vilket leder till att 

parterna ser samma situation på olika sätt?  

5.10 Sammanfattning

Biståndshandläggarna ta hjälp av hemtjänstpersonalen om den äldre inte kan förmedla sina 

aktuella behov. Detta kan också bli aktuellt om hemtjänstpersonalen anser att den äldre 

människans behov har förändrats (Dunér & Nordström, 2003:44). Ett resultat är att 

biståndshandläggarna har en positiv syn på hentjänstpersonalen, därför att hemtjänstpersonalen 

har kunskap om den äldre människans behov. 

5.11 Handlingsutrymme 

Att arbeta inom socialt arbete innebär att vara representant för en organisation och en myndighet. 

Detta sker i mötet med andra människor. I dessa möten formas ett handlingsutrymme som kan 

användas av myndighetspersonen (Svensson, Johnsson & Laanements, 2008:15, 32, 94) 

Biståndshandläggaren använder sin professionella kunskap i arbetet och agerar enligt det 

utrymme organisationens uppdrag tillåter (Svensson, Johnsson och Laanements, 2008:24). 

Biståndshandläggarna kan välja hur de ska agera utifrån det handlingsutrymme som kommunen 

skapat genom de kommunala riktlinjerna, lagar, professionell kunskap, ekonomi mm. Detta kan 

biståndshandläggaren använda i bedömningen av den äldres behov (Svensson, Johnsson & 

Laanements, 2008:24).

Lipskys utgångspunkt är att gräsrotsbyråkraten har ett omfattande handlingsutrymme i sitt 

arbete. Men handlingsutrymmet begränsas av organisatoriska faktorer såsom lagar och 

kommunala riktlinjer. Lipsky betonar dock att gräsrotsbyråkratens position i organisationen 

erbjuder myndighetspersonen stor makt (Lipsky, 1980:14). Biståndshandläggaren har alltså makt 

att göra bedömningar genom sitt handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkratens position i 

organisationen kräver handlingsutrymme, för att kunna agera i varje speciell situation (Lipsky, 

42



1980:15). Biståndshandläggarna anser sig ha ett handlingsutrymme att frångå riktlinjerna om det 

skulle behövas. 

”Jag tycker ändå att det finns handlingsutrymme men det är ändå lagen som styr, riktlinjerna 

ligger där nedanför och begränsar oss lite grann men jag tycker ändå att man har möjlighet att  

utifrån den enskildes behov tillgodose oavsett riktlinjerna” (Rut).

Biståndshandläggaren kan använda sitt handlingsutrymme när den äldre människans behov är 

större än det som står reglerat i kommunens riktlinjer. Biståndshandläggarna anser dock att det 

svårt att förhålla sig till sitt handlingsutrymme och de tolkar inte riktlinjerna på samma sätt. 

Enligt biståndshandläggarna beror svårigheterna på att de inte haft tid att bearbeta riktlinjerna i 

yrkesgruppen. Biståndshandläggarna berättar att de är rädda för att de äldre kanske inte blir 

likvärdigt bedömd

”Sen försöker vi ju att diskutera i gruppen också så att man ungefärligt bedömer så att man inte 

tolkar helt galet, måste ju på något viss vara så att man går åt samma håll” (Siv)

Det framkom i intervjuerna att biståndshandläggarens arbete bygger på respekt för situationen 

som den äldre befinner sig i. Biståndshandläggarna anser även att det inte alltid är lätt eller 

möjligt att använda sig av de kommunala riktlinjerna. Det måste finnas utrymme för handling 

och anpassning till det bistånd den äldre ska få. 

”Vi jobbar ju på uppdrag från kommunen så är det ju. Så handlingsutrymmet är ju inte hur brett  

som helst, men om behovet finns, och i det fallet som jag nämnde innan om kvinnan som ville bo 

kvar hemma sin sista tid, där finns det ju handlingsutrymme då” (Gun).

I vår kommun berättar biståndshandläggarna att Västerviks kommun satt samman ett 

styrdokument att utgå ifrån när de ska bevilja insatser. Biståndshandläggarna anser att det är 

behovet av hjälp som styr insatsen och skulle behovet se annorlunda ut än vad som medges i 

riktlinjerna, använder de sig av sitt handlingsutrymme. En orsak kan vara den äldres 

hälsosituation.  

”Att jag måste frångå riktlinjerna tillexempel som jag nämnde innan med tanten som hade 

hälsoproblem som gjorde att hon var tvungen att ha städ varje vecka i stället för som det 

rekommenderas i riktlinjerna varannan vecka, återigen så är det behovet som styr” (Siv).
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”De personer som vi träffar är alla olika individer med olika behov. Detta gör att man måste 

använda ett rimlighetstänk i arbetet. Alla situationer kan inte rymmas i riktlinjerna. Visst har 

man handlingsutrymme men det är viktigt att som jag sa innan, ha ett gemensamt tänk med sina 

kollegor” (Eva).

Enligt Dunér och Nordström (2003) är det en svår balans att följa gällande lagar och samtidigt ta 

hänsyn till de kommunala riktlinjerna. Dessa kan vara svåra att sammanföra i praktiken. Den 

äldre kan få uppfattningen att biståndshandläggaren inte fattar beslut utifrån den äldres 

perspektiv (Dunér & Nordström, 2003:18–19). Biståndshandläggarna pekar även på att det är 

svårt att arbeta efter gällande lagstiftning och riktlinjerna i det dagliga arbetet. Det är både en 

fördel och nackdel med frihet under ansvar. Den äldres tankar stämmer kanske inte med lagen 

och de kommunala riktlinjerna, biståndshandläggarens hamnar ofta i kläm och känner 

påtryckningar från kommunen att använda handlingsutrymmet mer sällan. De kommunala 

riktlinjerna skulle minska beviljandet av bistånd men så blev det inte. Riktlinjerna blev istället ett 

hinder för biståndshandläggarna genom att de inte fungerar i praktiken.

”Jag tror att de skulle vilja att vi uppfattade handlingsutrymmet mindre rent ekonomiskt sett.  

Sen kan de nog inte styra, alltså de kan ju inte styra det riktigt så. Men jag tror att de skulle 

tycka att vi skulle vara lite striktare kanske med vad och hur vi beviljar och vad vi bedömer 

utifrån att de har skrivit riktlinjerna och format dom. Men mycket går ju inte att använda 

riktlinjerna till, eftersom de, eller det finns så mycket tolkningsutrymme. Och då använder man 

ju det för att bevilja den enskildes behov”(Rut).

Biståndshandläggarna tycker att det är svårt att veta hur de ska förhålla sig till den äldres behov. 

Om den äldre inte får sina behov tillgodosedda och biståndshandläggaren inte kan tillmötesgå 

honom/henne känner biståndshandläggaren kanske att han/hon gör ett missbelåtet arbete.  

”Ibland är det sådana där svåra fall när man inte känner att oavsett hur många besök eller hur 

många möten man har så får man inte fram nått egentligt, man får inte fram något underlag.  

Och då är det ju svårt, då ska vi ju göra avslag” (Rut).

Återigen handlar det om att biståndshandläggaren måste tolka och använda handlingsutrymme i 

mötet med den äldre. Är biståndshandläggaren lyhörd och vill få fram vad den äldre människan 

menar eller sker mötet mer på slentrian? Vill biståndshandläggaren få till en lösning för att hjälpa 

den äldre? Biståndshandläggarna frångår ogärna riktlinjerna för mycket tror vi och använder sitt 

handlingsutrymme vid beviljandet av insats. Att arbeta som biståndshandläggare innebär enligt 
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oss att främst se till den äldres behov. Men vi har upptäckt att det inte går till på det sättet. Det är 

inte den äldres behov och önskemål utan riktlinjerna som styr.

En fråga vi ställer oss är varför biståndshandläggarna bara använder sitt handlingsutrymme och 

från går de kommunala riktlinjerna när den äldre människans behov är av hälsoskäl och inte efter 

alla den äldres behov? Vi anser att det är ekonomin som bromsar beviljandet av insatser för den 

äldre människan. Vilket vi anser leder till att biståndshandläggarna bara frångår riktlinjerna när 

den äldres behov är av hälsoskäl.

5.12 Sammanfattning

Biståndshandläggarna har ett omfattande handlingsutrymme i sitt arbete. Men 

handlingsutrymmet begränsas av organisatoriska faktorer såsom lagar och kommunala riktlinjer. 

Biståndshandläggaren har alltså makt att göra bedömningar genom sitt handlingsutrymme. 

Biståndshandläggarna anser att det är behovet av hjälp som styr insatsen och skulle behovet se 

annorlunda ut än vad som medges i riktlinjerna, använder de sig av sitt handlingsutrymme. 

Ett resultat vi fått fram är att de kommunala riktlinjerna skulle minska beviljandet av bistånd för 

den äldre människan, men så blev det inte. Riktlinjerna kommunen satt upp blev istället ett 

hinder för biståndshandläggarna genom att de inte fungerar i praktiken. 

6. Diskussion och slutsatser

I det avslutande kapitlet kommer vi att föra en diskussion om de resultat vi fått fram i vår studie. 

Kapitlet avslutas med en slutdiskussion. 

6.1 Diskussion

Innan vi påbörjade vår forskning om biståndshandläggning hade vi en förförståelse om att 

organisationen påverkade biståndshandläggaren i behovsbedömningen. Det som utmärker en 

byråkratisk organisation är enligt Johansson (2007) att den är hierarkiskt uppbyggd, och det finns 

specialiserade verksamhetsområden där olika uppdrag för den äldre människan utförs. 

Biståndshandläggaren håller i kontakten med den äldre människan och gör att han/ hon blir ett 

ärende i administrationen i organisationen (Johansson 2007:36). 
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Vår studie visar att så var inte fallet. Vår nya förförståelse är att det är de anhöriga till den äldre 

människan som vill påverka biståndshandläggaren under behovsbedömningen av insatser för den 

äldre. 

Vår studie visar att biståndshandläggarna först och främst lyssnar till den äldre människan, sedan 

till hemtjänstpersonalen och sist till de anhöriga. I vissa lägen tar biståndshandläggarna hjälp av 

anhöriga och hemtjänstpersonal. Till exempel när den äldre inte kan föra sin egen talan på grund 

av någon sjukdom. 

I denna studie anser vi att vi fått en annan bild av hur biståndshandläggarnas arbete ser ut och 

vilka mål de arbetar efter. Vår uppfattning var inte att biståndshandläggaren har ett så stort 

handlingsutrymme i sitt dagliga arbete med den äldre människan. Inte heller handlingsutrymmet 

i de beslut de fattar om den äldre människan och vilka konsekvenser det får för den äldre. 

I intervjuguiden hade vi fyra huvudteman, biståndshandläggare som yrke, lagar och riktlinjer, 

ekonomi och handlingsutrymme. När vi studerade intervjuerna upptäckte vi att vi hade fått fram 

tre nya huvudteman, skälig levnadsnivå, anhöriga och hemtjänstpersonal. Dessa nya tre teman 

gav oss ny kunskap som vi inte hade tänkt på från början av vår studie. Den nya kunskapen har 

gjort det möjligt för oss att få in ny fakta i studien. 

Studien visar på att biståndshandläggarna förhåller sig och vet vilka lagar de arbetar efter och är 

väl insatta i dessa. Vår uppfattning är att biståndshandläggarna till största del arbetar med SoL, 

och att det är utifrån SoL de fattar beslut om insatser för den äldre. 

Vår studie pekar på att det råder osäkerhet runt de kommunala riktlinjerna, vilket överraskade 

oss.  Vi trodde att riktlinjerna var något positivt och bra redskap för biståndshandläggarna att 

arbeta efter. Resultatet vi fick fram genom vår undersökning är att riktlinjerna skapar mer oro än 

trygghet för biståndshandläggaren. Vilket även Dunér och Nordström (2003) skriver om i sin 

rapport, dilemman i biståndsbedömarens yrkesutövning att nyheter som introduceras i 

kommunen skapar i stället nya svårigheter i förhållande till de nya kommunala riktlinjerna 

(Dunér och Nordström 2003:39).

Genom intervjuerna framkom det att biståndshandläggarna alltid gör sina bedömningar utifrån 

den äldre behov. Den äldre människans ansökan om en insats stämmer inte alltid överens med 

den äldres behov.  Det kan till exempel vara så att den äldre människan ansöker om en insats och 

att biståndshandläggaren anser att den äldre människan klarar av den ansökta insatsen själv. 

Detta leder till att den äldre människan inte alltid får insatsen han/hon har ansökt om. 
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Biståndshandläggarna ansåg att deras bedömning inte alltid stämde med den äldres människas 

uppfattning.

Av SoL framgår det inte vilka olika slags behov som ger rätt till bistånd. Utan det är 

biståndshandläggaren som bedömer den äldre människans individuella behov. Den äldre 

människans behov kan inte betraktas enskilt, utan behovet måste förenas med den äldre 

människan och dennes livssituation (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:87–88).  

Vid bedömning av behov tar biståndshandläggarna hänsyn till olika faktorer som är av betydelse. 

Dessa faktorer är den sociala situationen, hälsosituationen och den aktuella situationen.  

Bedömningen sker genom att biståndshandläggaren samlar in uppgifter om den äldre människans 

livssituation. Samt den äldres egna resurser och de som finns runt den äldre, till exempel anhörig 

och vårdpersonal (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:96). 

Det framgår av biståndshandläggarna att det oftast är den äldres hälsosituation som leder till att 

de använder sig av sitt handlingsutrymme. Alltså att den äldre människans behov är större om 

den äldre har medicinska problem. Även detta är något som vi inte alls hade förväntat oss av vår 

studie. 

Vår studie visar på att biståndshandläggarna anser att deras handlingsutrymme blir för stort när 

de kommunala riktlinjerna inte fungerar. Även Lipskys (1980) teori pekar på att målen det vill 

säga de kommunala riktlinjerna ofta är oklara och orealistiska (Lipsky 1980:28). Enligt 

biståndshandläggarna kan det leda till att olika bedömningar görs. Biståndshandläggarna menar 

att en äldre människa kan få olika bedömningar beroende på vilken biståndshandläggare de 

träffar. 

Vad det gäller handlingsutrymmet för övrigt så anser biståndshandläggarna att de har ett sådant. 

De anser sig kunna använda sig av sitt handlingsutrymme när den äldres behov är större än vad 

som framgår av de kommunala riktlinjerna. Lipsky (1980) anser att gräsrotsbyråkrater måste ha 

ett stort handlingsutrymme för att kunna agera utifrån varje individuell situation för den äldre 

människan (Lipsky 1980:15). Vi har upptäckt i vår studie att biståndshandläggarna säger emot 

sig själva vad det gäller handlingsutrymme. Ena stunden är det bra med ett fritt 

handlingsutrymme och i andra stunden när biståndshandläggarna inte har fungerande 

kommunala riktlinjer blir de oroliga och otrygga. Det är de icke fungerande kommunala riktlinjer 

som ger biståndshandläggarna ett stort handlingsutrymme. Vilket leder till att 

biståndshandläggarna är rädda för att göra felbedömningar och olika bedömningar.
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Studiens syfte är att få en förståelse för hur biståndshandläggare arbetar utifrån den äldres behov 

samt lagar och kommunala riktlinjer i relation till sitt handlingsutrymme. Vi anser att studiens 

syfte har uppnåtts genom att den påvisar hur biståndshandläggarna arbetar utifrån den äldres 

behov, men också hur biståndshandläggarna arbetar med lagar och riktlinjer i relation till deras 

handlingsutrymme. Vår studie visar på att det var svårt att skilja faktorerna åt det vill säga, den 

äldre människans behov, lagar, kommunala riktlinjer och det handlingsutrymme som 

biståndshandläggaren har efter faktorerna. Anledningen till det är att de olika faktorerna går in i 

varandra.

6.2 Avslutande diskussion 

Hela vårt arbete har varit intressant att arbeta med och vi har fått en inblick hur det är att arbeta 

som biståndshandläggare med allt vad det innebär. Vi anser att vår intervjuguide var relevant för 

vårt arbete och att vi har fått fram tillräckligt med data för att genomföra vår analys. Sedan 

kunde vi önska att vi fått fram flera biståndshandläggare till studien, men att de 

biståndshandläggare som svarat ger tillräckligt med data som behövdes för att få fram resultat.  

Vi valde i denna studie att ha fokus på biståndshandläggarna och hur de arbetar med 

bedömningen av insatser till äldre. Vi valde denna grupp på grund av att det redan finns så 

många studier gjorda om hemtjänstpersonal som arbetar med äldre människor.  Om vi hade haft 

mera tid på oss, så skulle studien ha sett annorlunda ut. Vi skulle ha gjort samma studie som vi 

gjort nu, men vi skulle även ha tagit med den äldre människans upplevelse av 

biståndshandläggaren och dennes bedömningar. 

Vår studie visar inte på några nya resultat utifrån tidigare forskningar som har gjorts på vårt 

utvalda ämne. Utan vi har fått fram samma resultat som redan finns i tidigare forskning. En tanke 

som väckts hos oss är att resultatet av studien kanske hade sett annorlunda ut om vi hade lagt 

fokus på anhörigas syn om hur biståndshandläggarena arbetar för den äldre människan. 

En annan fundering som väckts hos oss är att det skulle vara intressant att göra en studie om 

anhörigas vilja att vårda sin anhörig istället för hemtjänstinsatser eller särskilt boende. 
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9. Bilagor

9.1 Informationsbrev till enhetschefen

Hej Theresia.

Vi är två tjejer, Pernilla Jacobsson och Susanne Johansson. Vi studerar på socionomprogrammet, 
termin 6 på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi sänder detta brev till dig för att vi arbetar med vår C – uppsats och vi vill söka kunskap 
utifrån biståndshandläggarens syn på riktlinjerna gentemot brukaren och dess inflytande över 
insatserna. Därför vill vi få ditt tillstånd att intervju fem till sju stycken biståndshandläggare i 
Västerviks kommun som beviljar bistånd enligt SoL. Vi uppskattar att varje intervju tar ca 45 
minuter och intervjun utgår från ett antal teman om biståndshandläggare som yrke, lagar och 
riktlinjer, ekonomi och brukarinflytande. 

Vi kommer att erbjuda de intervjuade biståndshandläggarna att ta del av intervjuutskrifterna. De 
kommer att också att erbjudas möjlighet att inkomma med synpunkter på utskrifterna inom en 
viss tid. Vi kommer också att informera dem om att det är frivilligt att delta i vår undersökning. 

Vi ser fram emot att höra av dig. Tack på förhand! 

Våra kontaktuppgifter är:

Pernilla Jacobsson

pj22ex@student.lnu.se

070-253 87 81
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&

Susanne Johansson

sj22fq@student.lnu.se

073-703 62 60

9.2 Intervjuguide 

Jag heter ??? och går 6 terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag och ??? gör vår C-uppsats 

om biståndshandläggarens riktlinjer med utgångspunkt utifrån handlingsutrymmet för 

biståndshandläggaren och ditt förhållningssätt utifrån riktlinjerna.

Syftet med vår studie

Vi vill i vår uppsats undersöka om biståndshandläggare enbart jobbar utifrån lagar och deras 

riktlinjer eller om de har möjlighet att använda sig av sitt handlingsutrymme.

 Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig biståndshandläggaren till riktlinjerna och brukarens önskemål?

2. Hur bedömer biståndshandläggare brukarens behov?

3. Anser ni som biståndshandläggare att ni har ett handlingsutrymme?

BISTÅNDSHANDLÄGGARE SOM YRKE:

• Kan du beskriva vad du som biståndshandläggare gör?

• Vad har du för utbildning?

• Hur länge har du jobbat som biståndshandläggare?

• Beskriv ett vanligt hembesök hos en brukare? Vad är viktigt att tänka på?
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• Hur upplever du möjligheterna att tillgodose behoven för brukarna som ansöker om 

bistånd?

• Vad kan vara problematiskt i beviljande och avslag?

LAGAR OCH RIKTLINJER: 

• Vilka lagar arbetar ni utifrån?

• Finns det riktlinjer? Om svar ja, vidareutveckla arbetet utifrån riktlinjerna.

• Hur strikta är de? Finns det möjlighet att frångå dem? Kan du ge något exempel från ditt 

arbete där du frångått riktlinjerna?

• Känner du som biståndshandläggare någon press från politiker/chefer att följa uppsatta 

riktlinjer? Om svar ja, kan du utveckla detta?

EKONOMI:

• Påverkas du av kommunens ekonomi i dina möjligheter att bevilja olika insatser?

• Hur märker du av som biståndshandläggare att det är ekonomiska neddragningar i 

kommunen du jobbar i? 

• Tycker du att ekonomin ska få styra över behovet av insatser till brukaren?  Utveckla! 

HANDLINGSUTRYMME: 

”SoL är en ramlag som ger ett visst handlingsutrymme för dig som biståndshandläggare”

• Anser du att du har ett handlingsutrymme i ditt arbete? 

• Vad innebär handlingsutrymmet för dig i ditt dagliga arbete?

• Känner du att kan använda dig av handlingsutrymmet i ditt dagliga arbete med brukarna 

och dess behov? Vid ja eller nej, utveckla.

• Har du någon uppfattning om hur stort handlingsutrymme som organisationen tillåter. 

Utveckla svaret? 

Vi tackar för att du varit med och deltagit i denna intervju som ligger till grund för våran c –

uppsats. Tack!
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