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This study is based on the public eldercare assistances administrators and unit 

managers perspective. The purpose of this study is to describe and understand 

how the assistance administrator and unit manager approach elderly needs, who 

can be harder to accommodate as well as alternative providers that also can meet 

the needs of the elderly. It is important to gain more knowledge about how 

assistance administrators and unit managers look at these aspects, what their 

attitude and approach is towards them. This is important to learn more about 

because the assistance administrators and unit managers have discretion in their 

work and the power to change and affect the elderlys situation in a significant 

way. They decide on actions and design implementation to meet the needs of the 

elderly and enable them a reasonable standard of living.  

  

The choice of method used in this study was qualitative through semi-structured 

interviews, conducted with assistance officers and unit managers. The theoretical 

analyse was conducted by using Lipsky 's theory of street-level bureaucracy and 

Berglind theory of conduct. The results of our study indicate that the professionals 

have discretion that they can use in their work, that they have a empathic 

approach toward their work and that social needs can be more difficult to meet. 
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level bureaucracy, actiontheory,    
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Förord 

  

Vi vill tacka alla som har stöttat oss och haft tålamod med oss under denna tid. Vi 

vill också tacka biståndshandläggarna och enhetscheferna som ställde upp på 

intervjuerna.  
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1 Problemformulering 

Enligt socialstyrelsen (2011) fortsätter medellivslängden bland män och kvinnor 

att öka. Den ökade medellivslängden har resulterat i att antalet äldre med 

vårdbehov har stigit (Andersson, 2007). Äldreomsorgen kan ses som ett landskap 

som inbegriper tre arenor, vilka kännetecknas av den kommunala äldreomsorgen, 

anhöriga samt frivilligorganisationer (Johansson, 2007). Behovet av äldreomsorg 

växer samtidigt som öppenheten för informell omsorg av anhöriga, frivilliga samt 

privata utförare har ökat och fortsätter att öka (Dahlberg, 2005: Szebehely & 

Trydegård, 2007). Statistiken påvisar flera nedskärningar i form av 

minskade insatser inom den offentliga äldreomsorgen (Andersson, 

2007). Den återkommande frågan inom äldreomsorgen, är vem som ska ansvara 

för de äldre i behov av hjälp och stöd (Johansson, 2007).  

  

Biståndshandläggare och enhetschefer representerar den offentliga 

äldreomsorgen. Biståndshandläggarens uppgift är att bedöma den äldres behov av 

bistånd, medan enhetschefens uppgift är att verkställa de insatser som 

biståndshandläggaren har beslutat om (Wolmesjö, 2005). Under den processen 

ska biståndshandläggare och enhetschefer vara försedda med en helhetssyn, vilket 

innebär att de ska beakta social, fysiska, psykiska, medicinska och existentiella 

behov (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Enligt Åhlfeldt & Engelheart (2009) är 

sociala behov något som den offentliga äldreomsorgen kan uppleva som svårare 

att arbeta med och bör utvecklas mer.  

 

Insatser bedöms och verkställs av biståndshandläggare och enhetschefer, via 

individuella utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) 4:1 §, som beskriver att 

socialnämnden ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, om behov inte 

kan tillgodoses på annat sätt. Deras uppgift som bedömare och verkställare av de 

äldres behov innebär en viktig roll som ”gate keeper” (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Detta innebär att de avgör vem som ska och vem som inte ska 

ta del av kommunens resurser. Biståndshandläggare och enhetschefer kan 
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betecknas som gräsrotsbyråkrater då de har ett visst handlingsutrymme i relation 

till sitt arbete (Lipsky, 2010). Enligt Lipskys (2010) teori om ”street-level 

bureaucracy” kretsar dilemmat för gräsrotsbyråkraten kring uppdraget att följa 

organisationens villkor samtidigt som att tillgodose medborgarens behov 

(ibid.). Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) skriver att aspekter som 

värderingar, intressen och person kan påverka hur handlingsutrymmet kan 

användas.  

  

Det är viktigt att belysa biståndshandläggares och enhetschefers förhållningssätt, 

eftersom de förfogar över rättigheten att besluta och verkställa insatser åt äldre 

hjälpbehövande. Deras arbete kan alltså påverka den äldres situation på ett 

markant sätt. Biståndshandläggare och enhetschefer kan under sin arbetsprocess 

använda sig av sitt handlingsutrymme, vilket innebär en viss frihet kring 

beslutsfattandet och verkställandet. Det är viktigt att få mer kunskap om hur 

biståndshandläggare och enhetschefer förhåller sig kring de behov som de 

uppfattar som svårare att tillgodose, eftersom vårdbehovet ökar samtidigt som den 

offentliga äldreomsorgens resurser minskar. Det är även av betydelse att 

undersöka hur biståndshandläggare och enhetschefer förhåller sig till alternativa 

utförare som anhöriga, privata och frivilligorganisationer, vilka också har ökat 

betydlig. Det är intressant att undersöka de yrkesverksammas förhållningssätt och 

hur det genom handlingsutrymmet kan komma i utryck, då förhållningssättet i sin 

tur kan påverka den äldre hjälpbehövandes situation.  

  

1: 1 Syfte  

Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur biståndshandläggare och 

enhetschefer (inom äldreomsorgen), som har ett omfattande handlingsutrymme, 

förhåller sig till behov som enligt dem kan vara svårare att tillgodose hos äldre, 

samt till andra utförare som anhöriga/närstående, privata och 

frivilligorganisationer (som också kan tillgodose behov hos de äldre). 
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1:2 Frågeställningar 

 Hur går behovsbedömningen och verkställigheten till enligt 

biståndshandläggare och enhetschefer? 

 Hur förhåller sig biståndshandläggare och enhetschefer till behov som de 

uppfattar som svårare att tillgodose och hur använder de sig av sitt 

handlingsutrymme i sådana fall? 

 Hur förhåller sig biståndshandläggare och enhetschefer till andra utförare 

som anhöriga/närstående, privata och frivilligorganisationer och hur kan 

handlingsutrymmet användas i relation till dessa? 

  

1:3 Avgränsningar 

I vår studie utgår vi ifrån den offentliga äldreomsorgens biståndshandläggare och 

enhetschefer, samt deras förhållningssätt kring bedömningen och verkställandet 

av äldres behov, som kan vara svårare att tillgodose samt alternativa utförare. När 

det gäller alternativa utförare avser vi i vår studie både när kommunen men även 

när den äldre kontaktar, eller köper tjänster av andra utförare. Faktumet att vi 

utgår ifrån biståndshandläggares och enhetschefers perspektiv, innebär att vi inte 

direkt kommer att beröra de äldres utgångspunkt eller situation, vårdpersonalens 

villkor och förutsättningar, eller de politiska representanterna. Dessa aspekter 

berörs mer indirekt på grund av perspektivvalet i studien. Vidare kommer vi att 

framförallt fokusera på bedömning och verkställandet inom hemtjänsten, vilket 

betyder att vi inte lägger ner stor vikt på särskilda boenden. Slutligen är våra 

intervjuer utförda i endast en kommun, detta gjordes på grund av att undvika 

jämförelser kommuner emellan. Vi kan därigenom inte generalisera vår studie 

eller göra en jämförelse med andra kommuner.   
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2 Bakgrund  

Äldreomsorgen har under 1990- talet genomgått flera avgörande förändringar och 

skiftningar (Wånell, 2011:1). I det här avsnittet avser vi därför att redogöra för ett 

par av dessa förändringar men också en del av socialtjänstlagen (SoL), 

biståndshandläggarens och enhetschefers olika roller, äldre, behov samt 

alternativa utförare. 

  

2:1 Äldreomsorgen och dess förändringar  

Stora lagmässiga förändringar som under 1990-talet infördes är bland annat 

ändringen av kommunallagen och ädelreformen år 1992. Kommunallagen 

ändrades 1992 med avstamp i ideologiska samt ekonomiska motiv, vilket bidrog 

till att den offentliga sektorn blev marknadsinriktad och mer konkurrens utsatt. 

Lagändringen innebar att kommunerna fick mer utrymme för att själva bestämma 

för hur de interna styrformerna skulle se ut. Flera kommuner antog styrformer 

enligt den så kallade beställare utförare modellen, vilket innebar en delning 

på biståndsbedömningen från verkställningen. Detta bidrog även till att den 

formella (offentliga) äldreomsorgen antog en mer marknadsinspirerad inställning 

med fokus på resultat och prestation. Vidare trädde år 1992 ädelreformen i kraft 

som innebar en förändring för organiseringen av äldreomsorgen. Reformen 

innebar att långtidsvårdplatser, som tidigare låg på landstingets ansvar, övergick  

till kommunerna (Szebehely, 2000). 

 

Under 1990-talet delades yrkesrollen som tidigare benämnts 

hemtjänstassistent, vilken hade i uppdrag att ansvara för både bedömning och 

verkställandet av beslut. Delningen av denna yrkesroll skapade åt ena 

sidan befattningen biståndshandläggare, som utifrån behov ska bedöma vad den 

enskilde ska ha rätt till för insatser enligt SoL och LSS. Den andra befattningen, 

som blev till var enhetschefen. Enhetschefer ansvarar för för verksamheten, 

budgeten, personalen samt att insatser som biståndshandläggare har beviljat ska 
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verkställas (Trydegård, 2000; Socialstyrelsen, 2000; Wolmesjö, 2005). 

Anledningen till att den ovannämnda yrkesrollen delades berodde främst på 

visionen att stärka rättsäkerheten i handläggningen, men också en 

strävan att bortskaffa biståndshandläggares ansvar kring ekonomin, och därmed 

skapa mer utrymme för den äldres behov (Wånell, 2011:1). Ekonomiska aspekter 

har då istället flyttats till enhetschefens ansvarsområde (ibid.).  

  

Biståndshandläggare och enhetschefer arbetar utifrån flera lagstiftningar som 

kommunallagen, sekretesslagen och förvaltningslagen men framförallt SoL som 

är grunden i beslutsfattandet. SoL är utformad på så sätt att den lämnar ett stort 

utrymme för kommunerna, att själva bestämma hur de ska nå målen som lagen 

sätter upp (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Detta möjliggörs på grund av att SoL är 

en målinriktad ramlag, vilket innebär att den inte är detaljstyrd. Tanken med det är 

att det skall lämnas ett stort utrymme för biståndshandläggare och enhetschefer att 

verka inom (ibid.). Äldre ska enligt SoL leva under tryggade och säkra 

förhållanden, med möjlighet att bo och leva självständigt med en aktiv och 

meningsfull tillvaro, i samvaro med andra vilket beskrivs i 5 kap 4 §. Enligt 

Wikström (2005) lägger den offentliga äldreomsorgen stor vikt vid att möjliggöra 

de äldre att bo kvar i det egna hemmet så långt som möjligt. Hjälp i hemmet samt 

anordningen av särskilda boenden för de i behov av vård och särskilt stöd regleras 

i 5 kap 5 §. Den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet ska inte tas hänsyn till vid prövningar av behov, detta stadgas i 5 kap 8 

§. Slutligen regleras det yttersta ansvaret som kommunen har för alla som vistas i 

kommunen i 2 kap 2 §. Rätten till bistånd avgörs alltså enligt SoL, utifrån 

den äldres behov (Lindelöf & Rönnbäck, 2007).  

  

2:2 Äldre och åldrandet  

Vidare anser vi att det är på plats att kort redogöra för åldrandet samt kategorin 

äldre, med intentionen att definiera vilka de äldre är i vår studie men också hur 

äldre kan beskrivas. Den kronologiska, funktionella och upplevda åldern beskriver 

åldrandet på olika sätt (Thorslund & Larsson, 2002). Den funktionella åldern 
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kretsar kring de funktioner som individen kan genomföra, och det är de som avgör 

när den enskilde kan betecknas som äldre eller gammal. Vidare handlar den 

upplevda åldern om, när individen upplever att den är äldre. Detta kan kollabera 

med funktionen det vill säga förmågan att klara av det individen tidigare kunde. 

Äldre i vår studie avser vi med dem som på något sätt är i kontakt med den 

offentliga äldreomsorgen. 

  

2:3 Behov 

Behov kan vara ett svårt definierat begrepp (Thorslund & Larsson, 2002). 

Begreppet kan präglas av samhället, vilket innebära att det kan vara föränderligt 

och variera över tid. Flertal studier har definierat begreppet behov på olika sätt 

(ibid.). Filosofen George Henrik von Wrights definition på begreppet behov lyder: 

”En varelse behöver sådant, som det är illa för den att undvara” (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007, s.87). 

  

Behov kan vara olikartade, därför kan de även delas in under olika typer av behov 

(Thorslund & Larsson, 2002; Bradshaw, 1977). Dessa kan exempelvis vara: 

normativa behov, upplevda behov, uttryckta behov samt komparativa behov. Det 

normativa behovet innebär en jämförelse mellan faktiska förhållanden och en 

önskvärd nivå. Detta kan variera beroende på tid i relationen till 

samhällsutvecklingar, samt förändrade normer. Upplevda behov kan likställas 

med önskemål. Dock så behöver inte alltid dessa önskemål leda till en förfrågan. 

De villkor som ställs för upplevda behov, är att de också ska kunna uttryckas. 

Uttryckta behov handlar vidare om behov som också har resulterat i en 

efterfråga. Komparativa behov handlar om till exempel, det som är frekvent hos 

likartade grupper när det gäller behovsnivån (ibid.). Behov kan även delas upp i 

primära respektive sekundära behov (Thorslund & Larsson, 2002). Primära behov 

kan gälla nödvändigheter som till exempel mat och vatten medan sekundära 

behov kan inbegripa något vi kan vara utan, men som vi mår bättre av, som till 

exempel sällskap (ibid.). De vanligen ansökta insatser, det vill säga uttryckta 
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behov inom den offentliga äldreomsorgen kretsar kring praktiska hushållssysslor 

samt personlig omvårdnad (Andersson, 2007). De sociala behoven kan vara 

svårare att uppmärksamma, och ibland kan insatser som avser social samvaro vara 

otydliga i besluten (ibid.). 

  

2:4 Biståndshandläggaren 

Biståndsinsatser som de äldre ansöker om, utreds av en biståndshandläggare. De 

har delegation från socialnämnden att bedöma och besluta om äldres behov, samt i 

den processen en frihet kring hur de ska besluta (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Lagens intentioner är upp till biståndshandläggaren att realisera (Andersson, 

2004). Biståndshandläggaren räknas till kategorin gräsrotsbyråkrat, då denna har 

en direktkontakt med den hjälpbehövande samt en handlingsfrihet i relation till 

sina beslut. Under handläggningsprocessen förfogar alltså biståndshandläggaren 

över ett handlingsutrymme (Lipsky, 2010). Biståndshandläggare kan ställas inför 

olika svårlösta dilemman i sitt arbete, handlingsutrymmet kan då användas som 

verktyg för att på bästa sätt hantera dessa dilemman (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2008). Det kan exempelvis innebära, att väcka en diskussion eller 

allmän debatt om hur gällande regler bör förbättras, samt på så sätt skapa en 

förändring på ett organisatoriskt plan (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008; 

Lundqvist, 1998). Behovsprövningen sker genom en utredning där 

biståndshandläggaren kartlägger och prövar kriterierna, som är angivna i SoL men 

också i de kommunala riktlinjerna, därefter avslutas utredningen med ett beslut. 

Biståndshandläggaren utövar på så sätt myndighetsutövning och besitter 

kunskaper inom SoL, men även annan lagstiftning av betydelse för 

handläggningen, så som förvaltningslagen, kommunallagen, sekretesslagen m.m. 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 
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2:5 Enhetschefen 

Enhetschefens främsta arbetsuppgift kretsar kring att verkställa de insatser som 

biståndshandläggaren har beslutat om. Enhetschefer kan också betecknas som 

gräsrotsbyråkrater, då de arbetar inom den offentliga äldreomsorgen och har ett 

omfattande handlingsutrymme i relation till sitt verkställande, samtidigt som de 

har en direkt kontakt med de äldre. Gräsrotsbyråkrater har ett handlingsutrymme i 

relation till sitt arbete, samt en direkt medborgarkontakt (Lipsky, 2010).  

  

Det är viktigt att de äldre får den vård och omsorg som de är berättigade till men 

för att kunna uppfylla detta så måste även personalen ha kompetens samt god 

människosyn. Det är enhetschefens uppgift att se till att personalen har kompetens 

till att utföra arbetet (Törnquist, 2011:1). Enhetschefer har även ett ansvar för 

arbetsmiljön, vilket innebär att miljön ska vara anpassad på så sätt att personalen 

kan utföra insatserna (Wolmesjö, 2005). Enhetschefens arbete kan delas upp i två 

ansvarsområden, det ena är ett verksamhetsansvar och det andra är ett 

personalansvar (Törnquist, 2011:1). Personalansvaret inbegriper 

medarbetarsamtal, vikarietillsättning samt schemaläggning. Verksamhetsansvaret 

inbegriper bland annat ekonomin vilket innebär att följa budgeten (ibid.)  

  

 

2:6 Alternativa utförare till den offentliga äldreomsorgen 

Alternativa utförare kan delas upp i flera kategorier (Szebehely & Trydegård, 

2007). En kategori är de som är sammanboende maka/make eller andra anhöriga 

som bor i samma hushåll. Den andra kategorin kan innefatta familjemedlemmar, 

släktingar, vänner, grannar och frivilligorganisationer. Den tredje kategorin kan 

utgöras av marknaden, som innebär att den äldre själv eller kommunen köper en 

tjänst av privata utförare. Kommunen kan ha upphandlingar med privata utförare 

(ibid.).  
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Anhöriga utgör en viktig del i äldreomsorgen (Rosén, 2005:10). Den informella 

vården kan alltså utgöras av familjen, då det utifrån ett historiskt perspektiv alltid 

har funnits någon form av plikt att ta hand om sina äldre familjemedlemmar 

(Trydegård, 2000). Den offentliga äldreomsorgen stöttar anhöriga på flera sätt 

bland annat i form av projekt som Anhörig 300 vilket är ett stöd åt anhöriga som 

vårdar sina släktingar (Eriksson & Ede, 2005). Det finns även anhörigstöd som 

anhörigvårdare kan vara berättigade till och detta regleras av SoL 5 kap 10 §.  

  

Det frivilliga arbetet inom äldreomsorgen har ökat (Johansson, 

2007). Frivilligorganisationer utför vanligen uppgifter som kretsar kring social 

samvaro, vilket till exempel innebär att de umgås med den äldre, promenera med 

den äldre eller följer med vid läkarbesök. Frivilligorganisationer brukar även 

organisera olika aktiviteter som läsning, gruppgymnastik och sånggrupper, detta 

sker dock oftast på särskilda boende (ibid.). Åhlfeldt & Engelheart (2009) skriver 

att den sociala samvaron påverkar den äldres psykiska samt fysiska hälsa på ett 

positivt sätt. Väntjänst och Röda korset är några av de frivilligcentraler som utför 

ett stort arbete inom äldreomsorgen (Johansson, 2007). Dessa och liknande 

frivilligformer är oftast socialt inriktade organisationer (ibid.). Pensionärernas 

riksorganisation (PRO) är en annan typ av organisation, som har till syftet att 

erbjuda äldre olika aktiviteter, vilka ska tillföra äldre ett innehållsrikt liv 

(Wikström, 2005). PRO möjliggör de äldre att yttra sina tankar och åsikter kring 

förbättringar, både innanför och utanför organisationen (ibid.). Insatser enligt SoL 

kan kompletteras av frivilligorganisationer, men det är viktigt att påpeka att de 

inte ska ersättas med dessa (Rosé, 2005). 

 

Vidare finns det privata utförare som kan utföra insatser som städning, 

fönsterputs, snöskottning, inköp och matdistribution. De äldre kan köpa tjänster 

av privata utförare som kan utföra de insatser som de behöver, eller så kan också 

kommunen köpa dessa tjänster genom en upphandling med den privata 

utföraren (Andersson; Dahlberg, 2002).  
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör vi för en forskningsgenomgång som behandlar den 

kommunala äldreomsorgen, såväl som dess biståndshandläggare och enhetschefer, 

samt alternativa utförare som anhöriga, frivilligorganisationer och privata 

utförare. Det finns en rad avhandlingar och andra studier som berör 

äldreomsorgen på olika sätt, dock så har vi inte under sammansättning av denna 

studie hittat någon forskning, som belyser samma frågor som vår studies syfte. Vi 

anser ändå att närliggande forskning är viktig att ta upp, för att ge oss en bild av 

vilken forskning som har bedrivits på kunskapsområdet.  

  

Maria Wolmesjö (2005) skriver i sin avhandling i socialt arbete om hur politiker 

och chefer betraktar och upplever ledarskap, inom kommunal äldre och 

handikappomsorg. Resultat som hon redogör för beskriver att biståndshandläggare 

och enhetschefer, innehar ett visst handlingsutrymme i sitt arbete. Hon uppger 

dock att handlingsutrymmet som biståndshandläggare och enhetschefer förfogar 

över begränsas. Vidare skriver hon att konsekvensen med uppdelningen 

av hemtjänstassistentrollen, har medverkat till att enhetschefen har fått mer 

besparingskrav, vilket har lett till att prioriteringar visats tydligt i det direkta vård 

och omsorgsarbetet (ibid.). 

  

I Marion Johanssons (2007) licentiatavhandling beskrivs aspekter som 

äldreomsorg och frivilligorganisationer. Studien handlar om hur förhållandet och 

samverkan över tid har sett ut mellan den kommunala äldreomsorgen och 

frivilligorganisationerna. Enligt författaren har en ny/gammal frivillighetsform 

äldreomsorgshybriden, som hon benämner det, uppstått. Äldreomsorgshybrider är 

en annan och ny organisation som har uppstått, i det så kallade äldreomsorgs 

landskapet. Det är en ny form av organisation som arbetar med aspekter, som rör 

social samvaro. Det har i sin tur lett till att den offentliga äldreomsorgen förflyttat 

ansvaret kring socialt stöd till äldreomsorgshybrider. Äldreomsorgshybrider 

ersätter den kommunala äldreomsorgens ansvar, i att tillgodose äldre socialt stöd. 

Äldreomsorgshybriden har uppstått enligt författaren på grund av att staten, 
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kommunerna samt sociala organisationer inte kunnat eller velat hindra 

uppkomsten av den nya organisationen. Det förklarar författaren genom att 

referera till Ahrne & Papakostas (2002) förändringsteori. Enligt teorin kan det 

beskrivas som att det har funnits ett behov, som inte velats eller kunnats tillgodose 

av de redan etablerade organisationerna inom landskapet.  

  

Katarina Andersson, (2004) beskriver i en av sina artiklar att 

biståndshandläggare många gånger är tvungna att arbeta utifrån kommunens 

villkor, vilket i sin tur leder till att de förbiser äldres faktiska behov. 

Biståndshandläggare har inget direkt ansvar för kommunens ekonomi, dock 

påvisar forskarens resultat att det är nödvändigt att biståndshandläggare är 

medvetna om att deras beslut kan vara kostnadskrävande för kommunen. 

Ekonomiska aspekter är således viktiga att beakta och kan påverka bedömningar 

enligt respondenternas svar i Anderssons (2004) studie. Mot den här bakgrunden 

konstateras att biståndshandläggare har ett stort ansvar för kommunens 

resurser, samtidigt som de ska bedöma äldres behov.  

  

I Katarina Anderssons (2007) avhandling beskrivs aspekter som tid, behov och 

kön, som baseras på kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare, 

vårdbiträden/undersköterskor och de äldre. Studien beskriver bland annat att 

effektivitet och ekonomiska besparningar, är ett par anledningar till att 

äldreomsorgen har intagit en mer marknadsekonomisk inriktning. Författaren 

menar att biståndshandläggare uttrycker att ekonomin väger tungt och att 

ekonomiska aspekter alltid finns i baktankarna. Vidare beskrivs att tvätt och 

städning samt matinköp är något som kommunerna i allt högre utsträckning har 

tagit bort från sitt ansvarsområde, genom att köpa tjänsten av privata utförare. 

Detta görs alltså via outsorsing eller genom att de äldre själva köper tjänsten. 

Kommunerna väljer att bortse från de ovannämnda aspekterna som en skylighet, 

med att stödja sig mot riktlinjerna (Wikström, 2005).  
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Biståndshandläggarnas behovsbedömningar har visat att insatser i form av 

socialt stöd eller social samvaro har varit mindre 

vanliga. Hemtjänstpersonalen (vårdbiträden/undersköterskor) upplevde att det lilla 

extra som de gör i arbetet, inte står tydligt i beslutet. Enligt hemtjänstpersonalen i 

Anderssons (2007) studie, kunde sociala aktiviteter få mer utrymme efter att de 

hade utfört de andra arbetsuppgifterna. Socialt stöd eller social samvaro blir enligt 

dessa respondenters svar, det som de uppmärksammar och utför, det vill säga 

ansvaret kring social samvaro blir därför något som åläggs hemtjänstpersonalen. 

Enligt författaren, lämnar biståndshandläggaren besluten delvis öppna, för att 

hemtjänstpersonalen själva ska bestämma över hur insatser ska 

utföras (Andersson, 2007). 

  

Marta Szebehely & Gun-Britt Trydegård (2007) skriver i sin artikel om hur äldre 

och handikappomsorgen har förändrats de senaste femton åren. I artikeln beskrivs 

bland annat att 7 procent av dem som fått beviljad hemtjänst under år 2000, tog 

emot det i privat regi. År 2006 kunde en ökning med 4 procent konstateras, då 

istället 11 procent utfördes via privat regi (Socialstyrelsen, 2007:d). Arbetet inom 

äldre och handikappomsorgen utförs enligt författarna av bland annat 

hushållsmedlemmar, anhöriga och närstående, hemtjänst eller personlig assistens 

samt privata marknaden. Närstående utanför hemmet tar hand om de äldre i större 

utsträckning än tidigare, en ökning på 10 procent kan påvisas från år 1988 till år 

2005. Vidare presenteras även en minskning när det gäller hjälp från hemtjänsten 

eller personlig assistent, en minskning på 7 procent kan påvisas mellan 1988-

2005. De äldre föredrar offentliga hjälpgivare menar författarna, hälften utav de 

tillfrågade äldre föredrar att få hjälp från den offentliga äldreomsorgen, medan en 

fjärdedel föredrar att få hjälp ifrån sin maka/make. Sammanfattningsvis pekar 

studiens resultat på att den offentliga äldreomsorgens resurser har minskat, fastän 

andelen äldre vårdbehövande har ökat (ibid.). 

  

Anna Dunér & Monica Nordström (2009) har skrivit en artikel i Social 

vetenskaplig Tidskrift om klientifieringsprocessen som sker inom äldreomsorgen. 
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Där beskriver och analyserar de biståndshandläggarens beslutsprocess, som 

omvandlar äldre personer till äldreomsorgstagare. Studien baseras på intervjuer 

och observationer i två kommuner. Enligt resultaten har 10 procent av personer 

som är över 65 år beviljad hemtjänst, medan samma insats gäller 23 procent för 

personer som är över 80 år (Socialstyrelsen, 2007). De äldre vill och försöker 

klara sig själva så långt som möjligt (Dunér, 2007; Torres & Hammarström, 2006; 

Dunér & Nordström, 2005a). Biståndshandläggaren har tre ramar för 

beslutsprocessen, vilka innebär att följa rättsliga villkor, organisatoriska villkor 

samt moraliska villkor. Det rättsliga villkoret innebär att biståndshandläggaren ska 

följa lagar som bland annat SoL. Det organisatoriska villkoret innebär att de ska 

följa riktlinjer som lokala politiker beslutat om. Detta ska underlätta arbetet för 

biståndshandläggaren men också underlätta att rättvist fördela organisationens 

resurser. Det moraliska villkoret för yrkesutövning bildas genom de uppfattningar 

medborgarna har på samhället. Dessa förtydligas via värderingar och normer som 

medborgarna har kring behandlingen av äldre människor som är i behov av hjälp. 

Detta kan leda till att biståndshandläggarens beslutsprocess försvåras. De 

moraliska villkoren innebär även att biståndshandläggaren tillsammans med den 

äldre, ska komma överens om vilka insatser som ska utföras (Dunér & Nordström, 

2003).  

 

Det finns tre handlingssätt som en biståndshandläggare kan använda sig av i sitt 

beslutsfattande, dessa är att expediera, omvandla behov samt avvisa (Dunér & 

Nordström, 2007). Det första handlingssättet det vill säga att expediera 

innebär att, utifrån de äldres behov avgöra om de uppfyller kraven för att bli 

berättigade till insatser. Det andra handlingssättet som är att omvandla behoven, 

inbegriper att individuellt utreda utifrån lagtext samt andra rättskällor, om den 

äldre människan är berättigad att få insatsen. Beviljad hjälp enligt tjänsteutbudet 

innebär vidare att fatta beslut utifrån de resurser organisationen har. Det tredje 

handlingssättet inbegriper att biståndshandläggaren kan avvisa förfrågningar om 

bistånd på olika sätt. Det organisatoriska sättet möjliggör att förfrågningar 

kan avvisas genom att informera selektivt, vilket betyder att informera om de 
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gällande riktlinjerna. Slutligen kan även avvisningar av förfrågningar ske på 

grund av moraliska skäl. Detta sker vid jämförningar kring olika hjälpbehövandes 

situationer, där en utredning görs om resursfördelning är rättvis (Dunér & 

Nordström, 2007). 

  

I Marie Wörléns (2010) artikel beskrivs vilka resurser som prioriteras och fördelas 

mellan klienterna samt vem som anses ha tillgång till dessa resurser i första hand. 

Författaren beskriver att tjänstemän ofta betecknas som gräsrotsbyråkrater, 

anledningen till det menar hon hör ihop med att tjänstemän förfogar över 

ett betydande handlingsutrymme. De har möjligheten att besluta om vem som ska 

få hjälp, samt i vilken utsträckning (Wörléns, 2010; Handler & Hasenfeld, 1991; 

Lipsky, 1980). Däremot så förfogar inte tjänstemännen över någon ovillkorlig 

handlingsfrihet, eftersom lagar och riktlinjer kan begränsa det (Wörléns, 2010; 

Dworkin, 1977). Wörlén (2010) skriver vidare att tjänstemännen som arbetar 

inom vård och omsorg är mer politiskt styrda, vilket begränsar deras 

handlingsutrymme. Studien påvisar att 90 procent av respondenterna utryckte att 

de har handlingsfrihet i att kunna besluta om hur deras arbete ska utföras. Det som 

begränsar tjänstemännens handlingsutrymme är lagarna och riktlinjerna. När det 

gäller prioriteringar i tjänstemännens arbete så angav mer än hälften 

av respondenter att de måste prioritera, vilket mestadels beror på otillräckliga 

resurser (ibid.).  

  

3:1 Slutsats   

Det här avsnittet redovisar att det har gjorts ett flertal studier och forskning, inom 

kunskapsområdet äldreomsorg. Vi vill därför sammanfattningsvis återanknyta och 

återge, det som de olika studierna tillför vår studies frågeställningar och syfte. 

Avsnittet tidigare forskning bekräftar att biståndshandläggare och enhetschefer 

kan betecknas som gräsrotsbyråkrater, samt att de förfogar över ett visst 

handlingsutrymme i relation till sitt arbete (Wörléns, 2010). Alternativa utförare 

har uppmärksammats samt ökat de senaste åren, både när det gäller anhöriga men 

också privata och frivilliga utförare (Szebehely & Trydegård, 2007). 
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Frivilliginsatser anses vara lämpliga när det gäller socialt stöd och social 

samvaro. Biståndshandläggarnas beslut påvisar att social samvaro tydliggörs 

endast i en liten utsträckning, samt att ansvaret kring social samvaron åläggs på 

hemtjänstpersonalen (Andersson, 2007). Flera studier indikerar på att den 

offentliga äldreomsorgens resurser minskar fastän andelen äldre i samhället 

fortsätter att öka (Andersson, 2007: Andersson, 2004; Szebehely & Trydegård, 

2007).  

  

 

4 Metod   

I metodavsnittet presenterar vi våra metodval samt tillvägagångssätt. 

  

4:1 Kvalitativ metod  

En kvalitativ metod möjliggör en djupgående bild av det som studeras (Bryman, 

1997). Metoden anses vara lämpad vid analytiska beskrivningar (Grönmo, 2006). 

I en kvalitativ metod kan forskaren använda sig av informella intervjuer, vilket är 

ett vanligt sätt för att få fram kvalitativ data. Metoden kännetecknas av 

flexibilitet, då exempelvis forskaren under intervjun kan komma bort från 

huvudämnet, men informationen som samlas in under tiden kan ändå 

vara användbar och värdefull samt återanknytas till ämnet (ibid.). Kvalitativ 

metod är en lämplig metod för att få fram tankar och åsikter på individnivå 

(Jacobson, 2007). Det är därför det kvalitativa tillvägagångssättet är lämpligt för 

vår studie, då vårt syfte kretsar kring biståndshandläggares och enhetschefers 

förhållningssätt kring svårare tillgodosedda behov samt deras förhållningssätt 

kring alternativa utförare som också kan tillgodose äldres behov. Metoden hjälper 

oss att förstå biståndshandläggares och enhetschefers förhållningssätt på 

individnivå. 
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4:2 Urval  

I vår studie har vi använt oss av ett lämplighetsurval. Urvalet bygger på 

bedömningar om vem som är mest lämpad att delta i studien, alltså vilken enhet 

som är mest intressant och relevant utifrån vårt syfte (Bryman, 2002). I vår studie 

är biståndshandläggare och enhetschefer de som kan besvara vårt syfte. 

Lämplighets urval kan vara vanliga vid mindre urval eller vid en fallstudie 

(Bryman, 2002). I vårt urval valde vi att intervju fyra biståndshandläggare samt 

fyra enhetschefer inom den offentliga äldreomsorgen, det vill säga sammanlagt 

åtta intervjupersoner. Vår förhoppning var även, att fokus skulle ligga vid 

hemtjänstområdet, det vill säga att urvalets arbetsområde mestadels skulle 

centrera kring hemtjänst insatser. Samtliga intervjupersoner som vi kontaktade 

tackade ja i att delta i studien, vilket betyder att vi inte har något bortfall i 

vårt urval, då alla tillfrågade samtyckte till att delta i studien. Vidare valde vi att 

inte lägga vikt vid ålder, kön eller etnicitet då vår studie inte har till syfte att 

jämföra. Enda kravet på urvalet var att intervjupersonerna arbetar som 

biståndshandläggare och enhetschefer och att de arbetar i samma kommun.   

  

4:3 Datainsamling 

Vår datainsamling skedde genom informella intervjuer med biståndshandläggare 

och enhetschefer. De som vi intervjuade benämns som respondenter, då de utgör 

underlaget för den information vi fick (Grönmo, 2006). En informell intervju 

bygger på aspekter som öppenhet och flexibilitet. Den informella intervjun brukar 

inte vara planlagd, men vi valde ändå att planera den genom en intervjuguide (se 

bilaga 2), då vi inte ville missa viktiga frågor. En intervjuguide hjälper 

forskaren att hålla sig till olika teman under intervjuns gång. De kan ge forskaren 

riktlinjer för att underlätta genomförandet samt styrningen av samtalet (ibid.). Det 

som kan vara nackdelen med informell intervju, kan vara att intervjuaren ställer 

ledande frågor, vilket vidare kan påverka respondenters tankar och åsikter 

(Grönmo, 2006). För att undgå att ställa ledande frågor, ställde vi öppna frågor 

vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju, som vi också delvis valde 
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att utgå ifrån. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ska ställa 

samma frågor till alla respondenter (Bryman, 1997). Vi har inte ställt samma 

frågor till våra respondenter eftersom de har olika arbeten, men frågorna var 

liknande. Vi anser att öppna frågor kan vara givande eftersom det kan leda till att 

respondenterna beskriver flera olika situationer som enligt dem är viktiga, det vill 

säga att deras åsikter kommer fram på ett tydligare sätt.   

 

Tillvägagångssättet för att få tag i intervjupersoner, gick till på följande sätt. 

Det första steget var att vi sökte telefonnummer och mailadresser på den valda 

kommunens hemsida till både biståndshandläggare och enhetschefer. Detta gav 

dock inte det önskade resultatet, då vi inte hittade några mailadresser eller 

telefonnummer. Det andra steget var att vi kontaktade nämndsekreteraren i 

omsorgsförvaltningen, som vidarebefordrade oss deras mailadresser. Därefter 

skickade vi ut informationsbrev (se bilaga 1) till både biståndshandläggare och 

enhetschefer. Efter ett par dagar, ringde vi till dem för att försäkra oss om 

de samtyckte på att delta i en intervju. Därefter bokade vi en tid och plats där 

intervjun skulle utföras. Plats och tid bestämde vi utifrån respondenternas 

önskemål, eftersom det är viktigt att intervjun sker på en plats där respondenten 

känner sig trygg (Jacobsen, 2007). Vi upplevde att intervjuerna gav oss mycket 

relevant information som kunde appliceras i vår studie. Intervjuerna tog cirka 30-

50 minuter.  

  

Intervjun inleddes på så sätt att vi presenterade vårt syfte med studien, och i 

samband med informationsbrevet som skickades ut, täcktes kraven som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Under intervjuer är det relativt enkelt att som intervjuvare ta till sig mycket 

information på en gång, därför kan det vara bra att spela in intervjun med 

bandspelare (Jacobsen, 2007). De allra flesta respondenter brukar vänja sig snabbt 

vid bandspelare, men det är viktigt att respektera i de fall respondenter inte vill bli 

ljudinspelade (Grönmo, 2006). Vi spelade in 7 av 8 intervjuer, eftersom en av 

respondenterna inte ville bli ljudinspelad. Vi fick skriva ner informationen vi fått 
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av respondenten och för att informationen skulle bli korrekt fick vi vidarebefordra 

det som vi hade skrivit ner under intervjuns gång till respondenten. Respondenten 

fick där med chansen att ändra eller lägga till något som vi möjligtvis 

missuppfattade under intervjun.  

 

4:4 Arbetsfördelning 

Det inledande arbetet i denna studie skedde separat, vilket innebar att vi, var för 

sig sökte fram relevant litteratur, som kunde användas till avsnitten 

problemformulering, bakgrund samt tidigare forskning. Andra steget var att vi 

diskuterade vilken litteratur som var lämplig för vår studie och läste oss sedan in 

på den, därefter skrev vi all avsnitt tillsammans. Alla avsnitt är alltså 

genomgående författade ihop, vilket innebär att det är svårt att urskilja vem som 

har skrivit vad i texten. Det anser vi som en fördel då vi ville undvika språkliga 

olikheter i uppsatsen. Intervjuerna utfördes på så sätt att vi turades om att vara 

intervjuvare och observant, slutligen delade vi upp transkriberingen hälften var. 

  

4:5 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att använda oss utav hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats i vår 

studie. Hermeneutik kan beskrivas som tolkningens lära. Den valda 

vetenskapsteoretiska ansatsen bygger på forskarens tolkning av svaren, men även 

intervjupersonernas uppfattning och tolkning (Grönmo, 2006). Det ser vi som 

passande och förenligt med vår studie, då vi utgår ifrån biståndshandläggares och 

enhetschefers handlingsutrymme samt användningen av denna i relation till enligt 

dem svårare tillgodosedda behov hos äldre, samt alternativa utförare.  

Handlingsutrymmet hjälper oss i sin tur att tolka deras förhållningssätt kring 

enligt dem svårare tillgodosedda behov och andra utförare som kan tillgodose 

äldres behov, vilket är studiens syfte. Det kan vara svårt att bortse från egna 

tolkningar av svaren men hermeneutiken möjliggör en ökad tolkningsfrihet för 

forskaren. Det är viktigt att vara medveten om hur aktören beskriver och tolkar sitt 
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handlande, för att författaren ska vidare tolka deras handlingar på ett mer korrekt 

sätt.  Författarens förförståelse är också en del i hermeneutiken. Förförståelse är 

en inledande del av hermeneutiska studier, vilket innebär att forskaren har någon 

form av tidigare kunskap på området (Grönmo, 2006). Vi har skapat oss en 

förförståelse inom området, genom att läsa tidigare forskning samt teorier. En av 

oss är undersköterska och har även haft praktik som enhetschef, vilket resulterar 

till en ytterligare ökad förförståelse. Inom hermeneutik får forskaren hela tiden 

cirkulera mellan förståelse, förförståelse, delförståelse samt helhetsförståelse 

(Grönmo, 2006: Giddens, 1998). Detta medverkar till att även tolkningen sker på 

olika nivåer (ibid.). Vi upplevde att desto mer kunskap vi fick inom området, 

desto mer ökade vår förståelse, vilket i sin tur även kunde påverka vår tolkning. 

  

4:6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Grönmo, 2006). Reliabilitet kan se olika ut 

beroende på om forskaren gör en kvantitativ eller kvalitativ studie. En kvalitativ 

studie kan innebära att reliabiliteten är svår att kontrollera, eftersom kvalitativa 

studier är sammankopplade med forskarens sätt att tolka och analysera. Det kan 

vara svårt att urskilja fakta från forskarens tolkningar, för att öka reliabiliteten är 

det viktigt att visa läsaren hur tillvägagångssättet har sett ut för att uppnå resultatet 

(ibid.). Vi anser att vår metoddel, samt vår intervjuguide tillför läsaren en ökad 

tillförlitlighet. Det som kan påverkar undersökningsprojektet, är vem som utför 

studien, alltså vad forskaren har för avsikt med studien och hur forskaren tolkar 

resultatet. Vi anser att vi genom intervjuguiden, transkriberingen och 

analyseringen av materialet, har fått flera tolkningstillfällen. Det innebär att vi vid 

upprepade tillfällen har fått möjligheten att skapa oss en tydligare förståelse.   

  

Validitet är ”Beteckning på datamaterialets giltighet för de problemställningar 

som skall belysas” (Grönmo, 2006, s.421). Det finns olika typer av validitet, de 

som är mest lämpade för kvalitativa undersökningsprojekt är kompetensvaliditet, 

kommunikativ validitet samt pragmatisk validitet (Grönmo, 2006; Kvale, 1996). 
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Kompetensvaliditet innebär att forskaren har förkunskaper, innan insamling av 

datamaterial sker. Desto mer kunskap forskaren har inom området, desto mer ökar 

validiteten (ibid.). Den ökade kunskapen har vi fått genom att läsa tidigare 

forskning, som berör området äldreomsorg. Validiteten tillfredställs om forskaren 

har förkunskap inom området han eller hon forskar i, för då vet forskaren om 

problemställningarna är besvarade och att de är av god kvalité (Grönmo, 2006). 

Kommunikativ validitet är en annan typ av validitet, som innebär att forskaren har 

en diskussion med någon om att datamaterialet har besvarat forskarens 

problemställningar. Forskaren kan diskutera med respondenterna eller andra 

forskare om validiteten stämmer (ibid.). Vi har i vår studie stärkt validiteten 

genom transkribering av intervjuerna, som vi därefter sammanfattade och 

skickade till respektive respondent. Respondenterna bekräftade om vi uppfattat 

informationen rätt, eller om vi skulle lägga till fler synpunkter. Pragmatisk 

validitet innebär att ett gott handlingsunderlag stärker validiteten (Grönmo, 2006). 

Vi vill i vår studie beskriva och förstå hur biståndshandläggare och enhetschefer 

förhåller sig till behov som de uppfattar som svårare att tillgodose samt andra 

utförare som också kan tillgodose äldres behov, vilket vi ser som ett gott 

handlingsunderlag. 

   

4:7 Etiska övervägande  

Individskyddskravet innebär att väga studiens fördelar med studiens 

potentiella nackdelar, det vill säga väga riskerna med studien (Repstad, 2007). Vi 

ser inga större risker med den här studien, förutom att respondenterna möjligtvis 

kan känna sig obekväma med att tala om äldres behov och alternativa utförare, 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt, då det är parter i målet det vill säga, de är de 

som representerar den offentliga äldreomsorgen. En annan risk med studien kan 

vara att anonymiteten för våra respondenter kan anses vara låg. Anonymiteten kan 

vara låg på grund av valet att endast intervjua biståndshandläggare och 

enhetschefer i en kommun. Vidare ser vi inga andra förutsägbara risker som skulle 

kunna kränka eller påverka respondenterna negativt med våra frågeställningar. 
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Fördelen med vår studie är att vi belyser biståndshandläggarnas och enhetschefers 

förhållningssätt, utifrån deras perspektiv. Denna kunskap anser vi är värdefull för 

alla yrkesverksamma inom socialt arbete. Det kan även vara viktigt att belysa det 

här området för att möjligtvis få en bättre förståelse för varför 

biståndshandläggare och enhetschefer förhåller sig på ett visst sätt.  

  

Individskyddskravet preciseras genom de fyra allmänna kraven som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskavet och nyttjandekravet 

(Repstad, 2007). Dessa fyra krav använde vi oss av när vi intervjuade våra 

respondenter. Informationskravet innebär att informera respondenten om vad 

syftet med intervjun är, detta gjorde vi i samband med vårt informationsbrev (se 

bilaga 1). Respondenterna fick läsa igenom informationsbrevet innan de gav sitt 

samtycke i att delta i vår studie, vilket uppfylldes i de flesta fallen muntligt. 

Samtyckeskravet innebär att respondenten inte ska känna sig tvungen att delta i 

intervjun, detta ska alltså ske frivilligt och det har vi informerat respondenterna 

om, innan vi påbörjade intervjun. Respondenterna har även rättigheten att avbryta 

sin medverkan i intervjun när de vill (Repstad, 2007). Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenten ska vara anonym, för att deras integritet ska skyddas. 

Konfidentialitet betyder att forskaren ska skydda materialet som forskaren fått 

under intervjuns gång, för att inte någon obehörig ska få tillträde till det (ibid). 

Detta följde vi genom att vi förvarade materialet under säkra och anonyma 

förhållanden. Vi kommer att förvara materialet tills uppsatsen blir publicerad, 

därefter kommer vi att förstöra det. Nyttjandekravet innebär att materialet får 

endast användas åt forskningsändamålet (Repstad, 2007). Detta har vi uppnått 

genom att vi endast har använt materialet till vår studie och inte åt andra ändamål.  

  

4:8 Analys av data 

Kodning är ett lämpligt tillvägagångssätt för att få en sammanfattning av det 

insamlade datamaterialet (Grönmo, 2006). Koder kan beskrivas som nyckelord 

eller teman. Vi har i vår analys av det insamlade materialet använt oss av teman 
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som kodning av respondenternas svar. Vi använde både deskriptiva koder och 

tolkande koder. Deskriptiva koder beskriver innehållet i texten, medan tolkande 

koder innebär att vi kan tolka och skapa oss en förståelse av textens innehåll 

(Grönmo, 2006). Vi har även använt oss av en öppen kodning, vilket betyder att 

användningen av det empiriska materialet avgjorde kodning som teman i vår 

analys. Vi skrev vår kodning för hand, där vi under teman skrev respondenternas 

svar. Efter att ha skrivit ner respondenters svar, sökte vi vidare vad 

respondenterna var eniga om och vad respondenterna hade delade åsikter om.  

  

4:9 Metoddiskussion  

Det kvalitativa tillvägagångssättet har varit väldigt givande då det har möjliggjort 

och tillfört en väldigt informationsrik datainsamling. Den har varit lämplig som 

metodval i vår studie därför att den möjliggjorde för oss att komma åt 

respondenternas åsikter och tankar på individnivå, vilket har varit en viktig 

del i tolkningen av förhållningssättet. Vidare hade det kvantitativa 

tillvägagångssättet möjligtvis också synliggjort behov som kan vara svårare att 

tillgodose samt andra utförare enlig respondenterna. Det tillvägagångssättet hade 

dock inte kommit åt respondenternas förhållningssätt på samma sätt som den 

kvalitativa metoden har. En deltagande observation hade vidare varit ett intressant 

och värdefullt komplement, på så sätt att det hade styrkt det som respondenterna 

beskriver med det som de faktiskt gör. Vi var dock på grund av tidsbrist tvungna 

att avstå från att utöver intervjuerna utföra en deltagande observation.  

  

De informella intervjuerna tillförde, som redan nämnts en informationsrik 

datainsamling. Transkriberingen återgav ordagranna svar, vilket minskade 

chansen att vi missade något utav det respondenterna hade beskrivit. Dock så 

måste vi påpeka att transkriberingen har varit väldigt tidskrävande, 

samt inneburit att icke verbala aspekter som tonfall och ansiktsutryck fallit 

bort. Det försvårade i sin tur vid enstaka tillfällen tolkningen av vissa meningar, i 
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dessa fall kunde det hända att vi var tvungna att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuinspelningarna.   

  

Vidare valde vi att endast intervjua biståndshandläggare och enhetschefer 

i en kommun. Det valet gjordes på grund av att undvika aspekter som 

generalisering eller jämförande mellan kommuner. Valet att endast intervjua 

biståndshandläggare och enhetschefer i en kommun, visade sig senare under 

studiens gång innebära konsekvenser. Det framkom nämligen vid något tillfälle 

att ett par respondenter hade en viss kännedom om vilka som deltog i studien, 

då de hade pratat om studien med varandra. Det har i sin tur medverkat till att 

identiteten av vissa deltagare kan ha avslöjats internt. Men det är inget vi kunde 

påverka då respondenterna själva valt att diskutera studien med varandra.  

 

 

5 Teoretiska referensramar 

Vi har valt att använda oss av två teorier för analysen av vår empiri. Den första 

teorin är en handlingsteori som är utformad av Hans Berglind, den beskriver 

aktörers handlande samt begrepp som handlingsberedskap och handlingsutrymme. 

Den andra teorin är Lispkys (2010) teori om "street-level bureaucracy”, som 

beskriver gräsrotsbyråkratens dillemman samt handlingsutrymme. Berglinds 

handlingsteori samt Lispskys teori om gräsrotsbyråkrati är lämpliga till vår 

studie på så sätt att de hjälper oss att förstå varför biståndshandläggare och 

enhetschefer kan handla på ett visst sätt, samt hjälpa oss att förklara vilka 

förutsättningar och hinder som kan finnas för handlandet för gräsrotsbyråkraten. 

Men också hur handlingsutrymmet kan användas och begränsas. Vidare är dessa 

teorier lämpliga, därför att vi i vår studie utgår ifrån de yrkesverksammas 

perspektiv, vilket dessa teorier hjälper oss att beskriva samt förstå. 
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5:1 Berglinds handlingsteori 

Berglind (1995) skriver i sin bok Handlingsteori och mänskliga relationer om 

individens handlande, där han delar upp handlandet i fyra strukturer. Den 

förstnämnda strukturen är den intraindividuella som utgår från individens egen 

förmåga att agera, där individen både kan vara medveten och omedveten om sina 

förutsättningar. Mycket av handlingen styrs av det personliga ansvaret. Den andra 

strukturen det interindviduella inbegriper relationen mellan människor och 

förutsättningarna mellan dessa. Handlingar kan påverkas av andra då individen 

också är beroende av andra för att nå sina mål. Dessa kan naturligtvis både 

underlätta men även hindra från att nå de uppsatta målen. Den tredje strukturen 

det organisatoriska handlar om de organisatoriska villkoren som både kan 

begränsa samt vidga individens handlingsutrymme. Organisationens normer kan 

påverka aktören och agerande då organisationen även sätter upp gränser för 

handlingsutrymmet. Handlandet kan alltså påverkas av organisationens normer 

och yrkesrollen. Slutligen så beskriver den fjärde strukturen det samhälleliga hur 

samhället kan påverka individens handlande genom bland annat förutsättningar 

och hinder. Hinder kan både vara av fysisk men även social art. Sociala hinder 

innebär exempelvis att individen inte får handla på ett visst sätt.  

  

Huvudbegrepp som är centrala i Berglinds teori är handling och 

handlingsutrymme. Författaren utgår framförallt från det dagliga sociala arbetet 

och den professionella hjälparen. Människans handlande påverkas av 

omgivningen som utgörs av exempelvis individen själv, andra samt organisationer 

och institutioner. Detta innebär att individen rör sig mellan flera fält och är aktör 

på flera områden. Berglind (1995) skriver att handlingsberedskap och 

handlingsutrymme kan bero på individuella aspekter som personlighet och 

förmåga. Individens handlingsberedskap och handlingsutrymmet är avhängigt av 

intention att vilja och att kunna. Berglind menar att individen kan vara ambivalent 

på så sätt att individen vill och inte vill samtidigt, detta kan i sin tur leda till 

handlingsförlamning. Det den enskilde tro sig kunna, grundas på omgivningens 

krav samt den egna uppfattningen av förmågan. Ibland kan individen försvara sig 
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genom uttalandet jag kan inte i stället för jag vill inte och skylla på omgivningen 

genom att exempelvis hänvisa till ordspråk som sådan är regeln och där med 

flytta ansvaret ifrån sig själv. Berglind (1995) menar att individen inte 

nödvändigtvis är medveten om det faktiska handlingsutrymmet de förfogar över. 

Därför kan det hända att den professionella hjälparen hänvisar till att det inte finns 

utrymme av olika slag och på så sätt avgränsa sitt ansvar. Mötet mellan den 

professionella hjälparen och klienten kan inbegripa aspekter som avsikter och 

förväntningar på förhållandet, som också kan delas av båda parter. Förutsättningar 

på aktören kan baseras på återigen rollförväntningar och normer. Berglind 

påpekar vikten av empati och individuellt synsätt i samtal. Detta innebär att den 

professionella hjälparen har förmågan att sätta sig i någon annans situation och 

avgöra samt kartlägga en handlingsmodell som vidare ska hjälpa just den 

individen. Berglind (1995) menar att ett empatiskt förhållningssätt ska 

känneteckna den professionella hjälparen. 

  

5:2 Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrater är den mestadels använda svenska översättningen för Michael 

Lipskys (2010) benämning ”street-level bureaucracy”. Yrkesgrupper som kan 

betecknas som gräsrotsbyråkrater kännetecknas av att de förfogar över ett 

betydande handlingsutrymme. De offentligt anställda inom äldreomsorgen som 

exempelvis biståndshandläggare och enhetschefer kan känneteckens som 

gräsrotsbyråkrater. De förfogar nämligen över rättigheten att fatta beslut som både 

kan gynna men även missgynna den enskilde, under den processen förfogar de 

också över ett handlingsutrymme. Vidare så karakteriseras gräsrotsbyråkrater av 

en direkt kontakt med medborgarna.  

 

Gräsrotsbyråkratens dilemma handlar om deras position som är mellan 

organisationen och medborgaren. Det är alltså inbyggt i rollen att vara 

myndighetens representant men också medmänniska. Dilemmat kretsar kring att 

gräsrotsbyråkraten både ska hantera medborgarens behov samtidigt som de ska 
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följa organisationens villkor. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme begränsas på 

grund av de regler och riktlinjer som organisationen har uppsatt. Det är 

organisationen som ofta avgör hur stort handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har. 

Dock förfogar gräsrotsbyråkraten över en viss makt i relation till klienten, då det 

är upp till gräsrotsbyråkraten att fastställa behoven och insatserna för den 

hjälpsökande. Lipsky (2010) beskriver även orsaken till varför handlingsutrymmet 

bör ges till gräsrotsbyråkrater. Han anger att gräsrotsbyråkrater kan stå inför svåra 

och olikartade situationer som de ska ta ställning till. Situationer som av flera 

orsaker är för svåra att sköta genomgående formalistiskt. Dessa situationer 

uppkommer och sker genom en direkt kontakt som endast gräsrotsbyråkrater i den 

bemärkelsen har möjlighet till. Gräsrotsbyråkratens uppdrag är många gånger 

komplext på grund av att det arbete som de utför sker i direktkontakt med 

klienten, vilket oftast är individuellt och därav olikartat (Lipsky, 2010).  

  

Det centrala i Lipskys teori är att gräsrotsbyråkraten har ett komplicerat uppdrag, 

som innebär att de ska främja den enskildes behov samtidigt som de ska förhålla 

sig till organisationens krav. Handlingsutrymmet beskrivs som ett verktyg som 

gräsrotsbyråkraten i dessa situationer kan använda sig av som även kan avgöra 

gräsrotsbyråkratens ställningstagande.  

  

  

6 Resultatet & Analys 

I det här avsnittet redogör vi för resultatet och analysen av vår studie. Resultatet är 

baserat på intervjuer med fyra biståndshandläggare och fyra enhetschefer i en 

mellanstor kommun. Biståndshandläggarna benämner vi för B1, B2, B3 och B4 

samt enhetscheferna för E1, E2, E3 och E4. Resultatet analyserar vi med hjälp av 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati, samt Berglinds (1995) teori om 

handlandet men också tidigare forskning.   
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6:1 Behovsbedömning & verkställande  

”Lagen är grunden och det är botten, det är det som vi ska utgå ifrån” (B2). 

Samtliga respondenter uttryckte att socialtjänstlagen (SoL) är den 

rättsliga/juridiska utgångspunkten för arbetet de utför. Kommunallagen, 

förvaltningslagen samt sekrettesslagen är ytterligare lagar som ska beaktas 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Detta överensstämmer med respondenternas 

beskrivning av det juridiska hänsynstagandet i arbetet. Kommunala riktlinjer är 

vidare något som ska följas, dessa fattas av politikerna i omsorgsnämnden. 

  

Först är det lagen, det är det vi arbetar utifrån och sen är det väldigt styr utifrån 

kommunen och vad de har för riktlinjer (B3). 

  

En av biståndshandläggarna upplevde att riktlinjerna i vissa fall kan styra mer än 

lagen. Detta kan tolkas utifrån Berglinds (1995) teori men också Lipskys (2010) 

teori med att organisationen sätter vissa krav och gränser på yrkesutövarens 

handlande. Riktlinjer ska fungera som ett stöd för biståndshandläggaren (Lindelöf 

& Rönnbäck, 2007) Handlingsutrymmet som tjänstemän kan förfoga över 

begränsas dock till största del av lagarna och riktlinjerna (Wörléns, 2010).   

  

Enhetschefer uttryckte vidare kring bedömningen och verkställigheten att behoven 

kan förändras över tid, vilket betyder att beslut kan komma att förändras. Detta 

initieras genom en dialog som förs mellan enhetschefen och 

biståndshandläggaren.”… är det så att man känner att detta här fixar vi inte, så får 

vi ha en dialog med biståndshandläggaren…” (E2). Detta görs vid tillfällen då 

enhetschefen framförallt men också biståndshandläggaren upptäcker att insatser 

behöver utökas eller minskas. Syftet med det är att anpassa de rätta insatser efter 

den äldres behov.  

  

Vi följer det som biståndshandläggaren tillsammans med omsorgstagaren har 

kommit fram till och det omsorgstagaren behöver hjälp med, är mitt arbete och det 

går ut på att se till att det finns personal som kan komma dit och utföra den 

insatsen… (E3). 
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Den äldre personen är den som ska stå i fokus enligt samtliga 

respondenter. Vidare förs det också en dialog med den äldre personen och hur han 

eller hon upplever insatserna i relation till sina behov. Det som respondenterna 

uttrycker som dialoger mellan enhetschefen och biståndshandläggaren samt den 

äldre personen, kan tolkas som att aktören rör sig mellan flera fält. Dialogen som 

förs mellan biståndshandläggaren och enhetschefen sker här enligt Berglind 

(1995) på det interindividuella fältet, som innebär att aktören påverkas av andra 

personer runt om kring, som i sin tur kan påverka handlandet. Enhetschefen får 

kännedom om att insatser behöver minskas eller utökas av hemtjänstpersonalen 

som utför insatserna. Det förs i sin tur vidare till biståndshandläggaren, som 

tillsammans med enhetschefen diskuterar kring fortsatta insatser. Den beskrivna 

processen sker samtidigt som den äldres behov står i fokus, men också i relation 

till de organisatoriska villkoren, som Lipsky (2010) beskriver det.  

  

Behov som kräver 24- timmars tillsyn i hemmet kanske bör diskuteras mer, i den 

bemärkelsen om det kan ses som en skälig levnadsnivå när det finns alternativ 

som särskilda boenden, menar en utav respondenterna. Detta kan förenas med 

tidigare forskning som pekar på att allt fler äldre hjälpbehövande, ska vårdas 

hemma så långt som möjligt (Wikström, 2005). Detta kan utifrån Berglinds men 

också Lipskys resonemang tolkas som organisationens begäran, det vill säga att 

om det finns möjlighet så ska den hjälpbehövande bo kvar i sitt eget hem så långt 

som möjligt. Det bekräftar samtliga respondenter genom att beskriva att den äldre 

personen ska ha möjlighet att bo i det egna hemma så långt det går. Strävan efter 

att de äldre ska kunna bo kvar hemma, tolkar vi genom Berglinds (1995) och 

Lipskys (2010) beskrivningar kring organisationen villkor i det här fallet 

kommunens begäran att erbjuda äldre vård i det egna hemmet. Tolkningar kring 

dessa aspekter, det vill säga att bo kvar hemma eller flytta till särskild boende kan 

vidare tolkas utifrån vad respondenterna upplever som behov. 
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Biståndshandläggarna och enhetscheferna kan utifrån de beskrivna situationerna 

ses som aktörer, som rör sig mellan som sagt flera olika fält (Berglind, 1995). De 

olika fälten kan enligt Berglind påverka handlandet. Det är också det vi tolkar 

med biståndshandläggares och enhetschefers dialoger, då dess bidrar till att de 

handlar på ett vist sätt, som kan påverka målet i det här fallet den äldres insatser.  

  

Biståndshandläggarna är eniga om att ärenden oftast inleds via den enskilde eller 

en anhörig det vill säga, att någon av dessa kontaktar dem. Ett påbörjat ärende 

inleds för det mesta genom ett hembesök hos den enskilde. Mötet kan också ske i 

samband med en vårdplanering på sjukhuset. Vid mötet diskuteras vanligen den 

äldres fysiska behov, psykiska behov samt sociala behov. ”Man lyssnar till vad 

personen vill” (B2). 

  

En biståndshandläggare uttryckte att ”det skulle vara bra om man kunde observera 

den enskilde en förmiddag” (B3). Dock utvecklade respondenten det 

uttalandet med att hänvisa till bristande tidsutrymme, vilket gör att respondenten, i 

det här fallet biståndshandläggaren får lita på hemtjänstpersonalens ord. Enligt 

Berglind kan handlingsberedskapen variera och påverkas av omgivningen, 

samtidigt som individen kan vara medveten och omedveten för de 

förutsättningar han eller hon egentligen har. Enligt Svensson, Johnsson & 

Laanemats (2007) stöds det resonemanget genom att indikera att 

handlingsutrymmet inte utnyttjas i samma utsträckning som det finns möjlighet 

till. Enligt Berglinds beskrivning kan detta tolkas som att respondenten kanske är 

omedveten om vilka förutsättningar den har. Biståndshandläggaren och 

enhetschefen kan i sina bedömningar och verkställande också påverkas av 

organisationens normer och deras roll som deras representant. Berglind (1995) 

utrycker samtidigt att det därmed kan sätta gränser för handlingsutrymmet. Detta 

understryks även av Lipskys (2010) teori som menar att handlingsutrymmet 

legitimeras och begränsas av organisationen som gräsrotsbyråkraten företräder. 

Detta kan ses i respondentens förklaring till att tidsaspekter gör det omöjligt att 

utföra observationer. Det kan återigen tolkas utifrån Berglinds (1995) 
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beskrivning om det medvetna och det omedvetna handlandet och 

handlingsutrymmet.  

  

6:2 Svårare behov att tillgodose 

”Sociala behov är inte så lätta att upptäcka” (B2). När det gäller äldres behov som 

är svårare att tillgodose anser samtliga respondenter att social samvaro kan räknas 

till dessa. ”Ensamhet och isolering är en stor problematik” (B2).  

  

Praktiska saker som inköp, städ och tvätt är hemtjänsten bra på men där emot 

ensamhet och sociala aspekter är svårare (B2). 

  

Respondenterna väljer att beskriva problematiken kring sociala samvaron på olika 

sätt och utifrån olika synvinklar. Det tolkar vi utifrån Berglinds (1995) 

resonemang som beskriver att individens egen förmåga kan styras av det 

personliga ansvaret, som i sin tur kan påverka handlandet. Ett individuellt, 

medmänskligt och empatiskt perspektiv ska alltid vara närvarande i mötet och 

arbetet som socialarbetaren utför (Berglind, 1995; Lipsky, 2010). Det är också det 

intrycket vi har fått av respondenternas beskrivningar. Alla påvisar att de utgår 

ifrån den äldres situation och dennes behov. ”Omsorgstagaren ska alltid stå i 

fokus” (E2).  Respondenterna angav och beskrev att det är viktigt med ett 

individuellt synsätt, vilket även föreskrivs av SoL genom individuella 

behovsprövningar.  

  

Respondenternas olika beskrivningar eller infallsvinklar av svårigheten med de 

sociala behoven, tolkar vi utifrån som sagt Berglinds (1995) och Lipskys (2010) 

beskrivningar av det medmänskliga och personliga samt empatiska ansvaret. 

Berglind menar att dessa även kan vara olika beroende på de förutsättningar som 

omgivningen skapar. Vidare kan handlandet vara beroende av individens egen 

förmåga genom att vilja och att kunna samt att vara medveten eller omedveten om 

förutsättningarna. Andra aspekter som kan påverka de skilda beskrivningar kan 
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bero på grund av de skilda roller som de två tillfrågade yrkesrollerna utför, vilket 

har beskrivits i bakgrunden.  

  

Biståndshandläggare menar att hemtjänstpersonalen är bra på praktiska sysslor 

men att det kan vara svårare för dem att tillgodose den sociala samvaron. ”De 

praktiska insatserna kan vara lättare att tillgodose än de sociala behoven” (B1).  

Detta är också något som enhetscheferna uttrycker genom att beskriva att det är 

svårt för både hemtjänstpersonalen men också den äldre. 

  

Jag tycker inte att tiden är svår, utan det som kan vara svårt är vad man ska gör 

med det. Det är rätt svårt för äldreomsorgstagare och säga, du ska vi spela kort 

eller kan vi gå ner på stan och ta en fika… (E2). 

  

Tidigare forskning påvisar att social samvaro kan vara otydligt i besluten och 

genom det åläggas på hemtjänstpersonalens ansvar (Andersson, 2007). Enligt en 

biståndshandläggare, kan det vara svårt för de äldre att ansöka om insatser som 

behandlar social samvaro. Respondenten utvecklar det genom att utifrån den 

äldres situation förklara hur den äldre personen kan känna sig vid ansökningar om 

insatser för social samvaro. Det kan uppfattas som onaturligt att behöva ansöka 

om sällskap. Det synsättet som respondenten ger uttryck för är också förenligt 

med det Berglind (1995) beskriver som ett empatiskt förhållningssätt, vilket enligt 

författaren ska känneteckna den professionella hjälpgivaren. Respondenten anser 

att social samvaro är väldigt viktigt att beakta och utrycker att det är ett naturligt 

behov som alla människor mer eller mindre har, oberoende av ålder.  

  

Det är ett naturligt behov för unga människor, varför ska det inte få komma 

naturligt när man är gammal (B3). 

 

Respondenten menar att den sociala samvaron kan på ett lämpligt sätt beaktas och 

tillgodoses av bland annat hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen kan 

förmedla det sociala innehållet på ett mer naturligt sätt, enligt den respondenten. 

Respondenten förklara, om sociala behov uppmärksammas hos den äldre 
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hjälpbehövande, då kan en dialog med enhetschefen bli aktuell, om hur de på 

bästa sätt ska tillföra den äldre social samvaro. Detta kan enhetschefen 

vidareförmedla till hemtjänstpersonalen som i de flesta fallen träffar de äldre 

dagligen. Enligt Lipsky (2010) kan det tolkas som att handlingsutrymmet används 

på så sätt att det utöver de insatser som finns skapas lösningar för den enskildes 

behov. Detta betyder alltså att respondenten inte endast följer de anpassade 

insatserna som kan erbjudas, utan genom sitt handlingsutrymme skapar mer 

medmänskliga och naturliga sätt för att tillgodose den äldres behov. Andersson 

(2007) beskrev som sagt att social samvaro är osynlig i många beslut samt att 

ansvaret kring den sociala samvaron åläggs på hemtjänstpersonalen. Den ovan 

beskrivna situationen kan förklaras genom att biståndshandläggarna och 

enhetscheferna utifrån den äldres situation försöker anpassa de lämpligaste 

insatserna. I den processen utnyttjar de sitt handlingsutrymme, vilket sker genom 

att föra en dialog med varandra och sedan vidarebefordra detta till 

hemtjänstpersonalen som kan utföra den sociala samvaron på ett mer brukligt 

sätt.   

  

Det är sällan att de äldre blir berättigade en kontaktperson enlig respondenterna. 

Detta ansåg några biståndshandläggare skulle vara bra för de äldre, vilket de har 

uppmärksammat, genom att föra frågan vidare på en central nivå. Detta har gjorts 

i syfte att underlätta den sociala samvaron, då den sociala samvaron kan vara mer 

naturlig med någon som kommer utanför hemtjänsten. Svensson, Johansson & 

Laanemats (2008) refererar till Lundqvist (1998) som skriver om fyra sätt att 

hantera dilemman. Ett utav dessa är att väcka en allmän debatt eller diskussion om 

hur exempelvis reglerna missgynnar många hjälpbehövande. Det 

tillvägagångssättet ökar handlingsutrymmet genom professionaliteten. 

  

Andra avseenden som kunde försvåra att tillgodose behov, enligt respondenterna 

kunde inbegripa aspekter som personlig omvårdnad och integritet. 
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Det är lättare med att någon kommer och städar och hjälper en med tvätten än det 

personliga, det är jätte svårt (B2).  

 

Men också när den äldre inte har insikt om sin situation och hjälp behov.  

 

Det kan vara svårare att tillgodose behov, när personen inte har insikt om att de 

behöver hjälp (E1).  

 

En respondent tydliggjorde även att det kan finnas ett samband krig de äldres 

uppfattning av hur mycket de vill klara själva med tidsperioden och andan, under 

vilken de växte upp. Det ansåg respondenten kan vara orsaken till att vissa äldre 

vill klara mer, fastän de kanske inte har förmågan, vilket i sin tur kan påverka 

svårigheten kring att tillgodose behoven. ”Man vill klara så mycket som möjligt 

själv” (B4). 

  

Andra behov som enligt respondenterna kunde vara svårare att tillgodose, 

kretsade kring språkliga svårigheter. Det kunde ibland vara svårt att tillsätta 

personal som talade samma språk som omsorgstagarna. En enhetschef uttryckte 

att de har hemtjänstpersonal, som i de flesta fall kan prata samma språk som 

omsorgstagarna. Enhetscheferna har ett visst handlingsutrymme som de kan 

använda sig av i anslutning till sitt verkställande. Detta kan gälla beslut som 

biståndshandläggaren har beviljat. Språkmässiga aspekter är något som en av våra 

respondenter utrycker har uppmärksammats, vilket respondenten utöver beslutet 

försöker att matcha. Detta görs genom att i så hög utsträckning som möjligt 

försöka tillsätta personal som talar samma språk som omsorgstagaren. Här 

uppmärksammar enhetschefen ett behov som kan inbegripas i den skäliga 

levnadsnivån, för äldre som inte talar svenska. De handlar alltså utifrån ett 

empatiskt förhållningssätt och sätter sig in i den äldres situation. Respondenterna 

handlar utifrån sitt handlingsutrymme för att tillgodose de behov som de anser ska 

tillförsäkra den äldre en skälig levnadsnivå, även om det inte alltid är tydligt i 

beslutet.  
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6:3 Alternativa utförare 

”Förutsättningen i lagen är att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt” (B2). 

Omgivningens krav och den egen förmåga kan påverka handlande enligt Berglind 

(1995). Vidare kan förutsättningar för handlingsutrymmet både vara medvetna 

och omedvetna. Vilket enligt Berglind kan leda till att individen i själva verket 

inte är säker på hur stort handlingsutrymme han eller hon har, och därför väljer att 

förhålla sig till exempelvis ordspråk som sådan är regeln. Detta kan appliceras på 

biståndshandläggarnas svar kring alternativa utförare. De flesta uttryckte 

nämligen att andra utförare inte riktigt kan ersätta kommunens insatser, därför att 

det enligt SoL 2:2 § är kommunen som har det yttersta ansvaret.  

  

Man kan absolut använda sig av frivilligorganisationer om man så vill. Det jag 

menar är att man inte kan se på frivilligorganisationers insatser som ett substitut 

för kommunens insatser och att jag därför inte hänvisar omsorgstagare till 

frivilligorganisationer eller att vi i kommunen nyttjar deras tjänster (B1). 

  

Detta menade också enhetscheferna var korrekt, de uttryckte på samma fråga att 

de var tveksamma kring behoven i sådana fall. De flesta respondenterna uttryckte 

att det kan finnas andra som kan hjälpa den äldre. Men om det är någon som 

tillgodoser de äldres behov hela tiden så kan, insatser enligt 4:1 SoL diskuteras, 

det vill säga en diskussion kring nödvändigheten av insatserna. 

  

Biståndshandläggare uttryckte att behov som endast kretsade kring 

hushållssysslor, kunde leda till att de tipsade om privata utförare. Det gjordes i 

syfte att hjälpa den äldre då avgiften för exempelvis städning av privata utförare 

kunde vara billigare. Tidigare forskning belyser samma fenomen genom att 

hänvisa till att allt fler kommuner har tagit bort hushållssysslor från sitt 

ansvarsområde (Andersson, 2007). Fönsterputs är ett utav områden som utförs av 

privata utförare, flera respondenter utryckte att de anlitar privata firmor åt sådana 

ändamål. Kommunen kan anlita en privat firma genom en upphandling 

(Andersson, 2007; Dahlberg, 2002). Det finns även en privat utförare, som 

kommunen har en upphandling med enligt våra respondenter. Den privata 
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utföraren sköter tillexempel byte av glödlampor, borrar i tak och drar kontakter. 

Tvätt, städning samt matinköp är något som kommunerna i allt högre utsträckning 

har tagit bort från sitt ansvarsområde genom att köpa tjänsten av privata utförare 

eller att äldre själva får stå för kostanden (Andersson, 2007).  

  

Respondenterna har angett att det kan finnas andra utförare som exempelvis Röda 

korset, väntjänst samt privata utförare. Anhöriga och grannar är ytterligare 

alternativa utförare som kan hjälpa de äldre, enligt respondenterna. Vidare angav 

respondenterna att inga krav ställs på anhöriga eller närstående, en respondent 

beskrev den nedstående situationen som lyder: 

  

En annan sak är insatserna städ och tvätt, dessa insatser delas i princip alltid hos 

gifta eller sammanboende par, om man inte tydligt avgränsar exempelvis ett städ 

till rum som endast nyttjas av en person och båda parter måste därför beviljas städ 

och därmed också vara i behov av insatsen (B1). 

  

En annan respondent utryckte att de som delar hushåll inte nödvändigtvis på 

grund av det, behöver vara vårdare. En enhetschef angav att anhöriga alltid blir 

tillfrågade om de vill hjälpa, men att det inte ställs några krav på dem. En annan 

enhetschef utryckte att vissa anhöriga till och med gör mer än vad de behöver, då 

kan respondenten kontakta biståndshandläggare för att diskutera avlastning.  

  

En biståndshandläggare som vi intervjuade utnyttjade sitt handlingsutrymme 

genom att dela ut broschyrer om frivilligorganisationer som Röda korset och 

väntjänst. Det kan tolkas som att det personliga ansvaret kan påverka individens 

handlande som Berglind (1995) beskriver. Vi tolkar det utifrån att respondenten 

kände ett personligt ansvar att utöver andra insatser informera om andra sätt för 

att främja den sociala samvaron. Detta kan även appliceras på Lipskys (2010) 

teori som beskriver att gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme, som de 

kan använda sig utav när de ska bestämma vilken ställning de ska inta.  

  



  

 

36 
 

En annan enhetschef vi intervjuade beskrev samverkan med Röda korset som 

brukar bidra med fika och andra aktiviteter. Enhetschefen uttryckte att kontakten 

med Röda korset kan se olika ut, den respondenten kan kontakta Röda korset om 

det är någon av omsorgstagarna som ska på läkarbesök.  

  

I höstas hade vi kontakt med röda korset, där de hjälpte omsorgstagarna att gå och 

rösta eftersom man inte ville att hemtjänstpersonalen skulle påverka dem på något 

sätt (E3). 

  

Frivilligorganisationer upplevs som bra och kan enligt enhetscheferna göra mer, 

men det ska vara upp till den äldre att avgöra om kontakt med 

frivilligorganisationer ska ske. En av våra biståndshandläggare kunde bli lite 

upprörd om han eller hon fick höra att hemtjänsten ringt Röda korset för att följa 

med en omsorgstagare till sjukhuset. Den respondenten menade att det är 

hemtjänstens uppdrag att göra det och inte frivilligorganisationens. Ett 

par enhetschefer beskrev vidare att det finns ett projekt, där unga mellan 18-25 år 

arbetar. De brukar promenera med de äldre och utför sociala aktiviteter. De utför 

även sysslor som till exempel att klippa gräset hos omsorgstagaren. ”De gör ett 

fantastiskt jobb” (E1). 

  

Biståndshandläggare och enhetschefer har blandade uppfattningar kring 

frivilligorganisationer och hur de kan användas. Enhetschefer ger utryckt för en 

mer positiv bild av frivilligorganisationer i förhållande till biståndshandläggarna. 

Biståndshandläggare ger ett starkare uttryck för att det inte är upp till dem att 

avgöra, utan det är policy och regler som reglerar det. De yrkesverksamma måste 

ta hänsyn till lagar som till exempel sekretesslagen och därför kan de inte alltid 

använda sig av frivilligorganisationer i sina ärenden. Dessa uppgifter kan tolkas 

som att de yrkesverksammas handlingsutrymme begränsas av att vara 

organisationsrepresentant, vilket betyder att de inte kan använda sig av 

frivilligorganisationers utan att ta hänsyn till de lagar och riktlinjer som de arbetar 

utifrån. Deras handlingsutrymme är begränsat av organisationen de företräder 

(Lipsky, 2010). Enhetschefer har däremot i förhållande till biståndshandläggare 
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ett annat uppdrag som är att verkställa, vilket medför att handlingsutrymmet kan 

användas på ett annat sätt när det gäller verkställandet. 

  

Slutsatsen som kan dras är att de olikartade svaren kan tolkas som att 

förhållningssättet kring alternativa utförare kan både påverkas av yrkesrollen, det 

vill säga skillnaden mellan enhetschefens befattning och biståndshandläggarens 

befattning. Men också de egna värderingar och intressen samt hur de väljer att 

använda sitt handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2007).  

8 Slutdiskussion 

Samtliga respondenter påvisade i sina beskrivningar av bedömningen och 

verkställigheten, enligt vår tolkning, att de är mer eller mindre beroende av 

omgivningen. Omgivningen i det här fallet beskrivs som dialoger mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer, dialoger med den äldre hjälpbehövande, 

men också lagar och kommunala riktlinjer som representerar organisationens 

villkor. Teorierna som vi har analyserat resultatet med styrker också 

omgivningens påverkan av handlandet. Vi tolkar det som att omgivningen kan 

påverka hur våra respondenter handlar, och i sin tur hur deras handlingsutrymme 

används.  

  

Alla respondenter i vår studie gav utryck för att sociala behov enligt dem kan vara 

svårare att tillgodose. En respondent beskrev det utifrån problematiken kring 

ensamhet och isolering. Ensamheten kan åt ena sidan vara svår att upptäcka och åt 

andra sidan vara svår att hitta lösningar till. Lösningar ska efter allt vara 

anpassade och utgå ifrån den äldre individen. En annan respondent beskrev 

sociala behov utifrån de äldres svårigheter kring att uttrycka sig när det gäller vad 

de skulle vilja göra för att få det sociala behovet tillgodosett. Den respondenten 

menar att det är individuellt och upp till den äldre individen att ge uttryck för vad 

de vill göra för att få ett socialt innehåll i sin samvaro. En förklaring till detta kan 

vara det som en tredje respondent beskriver, som det onaturliga kring att behöva 
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ansöka eller be om sällskap. Den respondenten menar att det är naturligt för unga 

människor att ha en social kontakt vilket bör vara likadant för den äldre. Den 

sociala samvaron ska enligt den respondenten även ske på ett naturligt sätt. Vidare 

angav samtliga respondenter att de äldre vill klara sig så långt som möjligt själva, 

oberoende vad insatsen kan gälla. En respondent utvecklar det med ett 

hänsynstagande kring de äldres uppfattning av att vara beroende av hjälp. 

Respondenten menar att samhället såg annorlunda ut när dagens äldre växte upp, 

samt att sådana aspekter kan påverka de äldre i sitt ställningstagande till insatser. 

  

Respondenternas uttalanden kring andra utförare, som kan tillgodose behov enligt 

respondenterna har sett olika ut. Detta tolkar vi utifrån att våra respondenter 

ansvarar för olika områden det vill säga biståndshandläggarna sköter 

bedömningen av bistånd, medan enhetschefer sköter verkställigheten av 

insatserna. Detta medför att de också kan ha olika åsikter kring andra utförare. 

Vår tolkning är att biståndshandläggare är mer fundersamma gentemot andra 

utförare, de gav uttryck för att andra utförare som till exempel 

frivilligorganisationer eller privata kan jobba under andra villkor. De gav uttryck 

för att sekretteslagen samt andra lagar som reglerar deras arbete kan se annorlunda 

ut hos andra utförare, därför anser de att de inte i alla lägen kan använda sig av 

andra utförare. De kan nämligen inte veta hur dessa kommer att tillgodose 

behovet och skydda den äldre hjälpbehövandes integritet samt anonymitet. 

Enhetscheferna uttryckte att det är de som ska tillgodose behoven, dock så 

anlitade de andra utförare för vissa ändamål, vilket vi tolkar som en mer positiv 

bild av andra utförare. Vi upplevde att detta främst berodde på att de har en viss 

frihet kring verkställigheten av insatserna, det vill säga hur de kommer att utföra 

beslutet. De flesta av respondenterna angav att anhöriga eller närstående utför 

omsorgsarbete på ett eller annat sätt men respondenterna har inte några krav på 

dem. En av respondenterna menade dock att anhöriga i vissa fall kan gör mer än 

vad de behöver, i dessa fall kan avlastning vara ett alternativ som den 

respondenten använder sig av för att hjälpa de anhöriga.   
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Vår tolkning av resultatet och analysen är att samtliga respondenter använder sig 

av sitt handlingsutrymme. Detta används som ett verktyg för att främja de äldres 

situation det vill säga för att tillgodose behoven så långt som möjligt genom 

individuellt anpassade insatser. Detta tolkar vi som ett empatiskt förhållningssätt, 

då samtliga respondenter på olika sätt har satt sig in i den äldres situation, och 

genom sitt handlingsutrymme på ett individuellt sätt försökt att tillgodose det på 

bästa möjliga sätt. Det är dock viktigt att påpeka att vi är medvetna om att 

respondenterna som utgör underlaget för vårt resultat är parter i målet. Resultatet 

kan därför vara subjektivt då respondenterna talar om sina egna handlingar, vilket 

innebär att de inte finns någon utomstående som kan granska att det de säger 

också är det de gör. En observation hade kanske varit ett bra val i att komplettera 

detta, då det kanske hade gett en bättre helhetsbild.  

  

Under studiens gång upptäckte vi flera intressanta perspektiv och områden inom 

fältet äldreomsorg. Antalet äldre ökar och med det även antalet äldre med 

utländsk bakgrund, detta medför att den offentliga äldreomsorgen ställs inför nya 

utmaningar som gäller språkliga och kulturella aspekter. Äldreomsorgen ställs 

inför stora utmaningar och en intressant fråga är, hur väl förberedd  den offentliga 

äldreomsorgen är inför detta? Detta upptäckte vi under en intervju där en 

respondent angav att det är viktigt med att anpassa det språkliga så långt som 

möjligt. Detta anser vi är ett intressant område att vidare forska om. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Till biståndshandläggare och enhetschefer i XX kommun 

Vi är två socionom studenter från Linnéuniversitet i Växjö, som just nu skriver vårt 

examensarbete. Vårt intresseområde är äldreomsorg och alldeles särskilt 

biståndshandläggares och enhetschefers tillvägagångssätt/resonemang kring äldres behov 

och hur de kan tillgodoses. Vår studie kommer att kretsa kring att beskriva och analysera 

biståndshandläggares och enhetschefers (inom äldreomsorgen) 

tillvägagångssätt/resonemang kring hur man kan bedöma och tillgodose äldres olika 

behov.  

 

Anledningen till att vi hör av oss till er, är att vi skulle vilja intervjua fyra 

biståndshandläggare och fyra enhetschefer inom äldreomsorgen i XX kommun. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter och samtalet kommer framförallt att kretsa 

kring nedanstående frågor.  

 

Våra frågor till er är bland annat Hur/på vilket sätt behovsbedömer ni de behov som äldre 

ansöker om att få tillgodosedda? Finns det behov som ni inte kan tillgodose? Vad händer 

med dessa behov?  

Socialtjänstlagen talar om ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd”. Vi är intresserade av att ta reda på vilka 

behov som kan tillgodoses på annat sätt och vem som kan komplettera kommunens 

insatser i dessa fall. Är kommunens insatser heltäckande eller behövs det/finns det en 

”palett” av olika insatser att hänvisa till när kommunens insatser inte räcker till?  

 

Det självklart frivilligt att delta, men givetvis hoppas vi att du kan tänka dig att ställa upp 

för vår intervju.  
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Om någon dag kommer vi att ringa dig för att höra om just DU vill bli vår intervjuperson. 

Om det är något du dessförinnan undrar över är du givetvis välkommen att maila eller 

ringa oss.  

Damira Mandzukic:……………… & Hajrija Suljkanovic :……………………. 

Ni är också välkomna att kontakta vår handledare: Docent Kerstin Gynnerstedt, 

Institutionen för socialt arbete   

 

Med vänliga hälsningar Damira & Hajrija 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Biståndshandläggare 

 

Övergripande, vem är biståndshandläggaren? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

 Hur är ditt arbete styrt? Vilka faktorer prioriteras? 

 Händer det att lagar, riktlinjer, ekonomi och äldres behov? Hur går du tillväga? 

 

Äldres behov, hur de tillgodoses och kan någon annan tillgodose dem? 

 Hur kan behovsbedömningen vanligen gå tillväga när du ska bedöma äldres 

behov? 

 Finns det någon dialog med den äldre om behovet kan tillgodoses på annat sätt? 

 Kan det vara så att delar av behov kan tillgodoses av någon annan? I vilken 

utsträckning utreder man detta? Finns det krav på anhöriga? 

 Vilka behov upplever du at de äldre utrycker att de har? 

 Kan det vara så att de äldre själva begränsar sina behov? Vilka behov i så fall och 

varför? Är det någon annan som tillgodoser dem? 

 Vilken typ av behov anser du prioriteras mer/mindre i dina utredningar? 

 Kan det hända att man anpassar bedömningar av behoven efter de insatser som 

kommunen har att erbjuda? 

 Upplever du att kommunens resurser räcker till de äldres behov? Om nej på vilket 

sätt anser du att de inte räcker till? 

 Finns det sammanhang då du vänder dig till frivilliga organisationer eller andra 

organisationer för att de ska tillgodose äldres behov? Om ja, under vilka 

sammanhang träder de fram och under vilka behov? 
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 Hur ser du på lagens innebörd ”om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt”? 

 

 

Enhetschefer 

 

Övergripande, vem är enhetschef? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

 Hur är ditt arbete styrt? Vilka faktorer prioriteras? 

 Händer det att lagar, riktlinjer, ekonomi och äldres behov ? Hur går du tillväga? 

 

Äldres behov, hur de tillgodoses och kan någon annan tillgodose dem? 

 Hur verkställer du det som biståndshandläggaren har beslutat det vill säga hur 

tillgodoser du äldres behov? 

 Upplever du att kommunens resurser räcker till de äldres behov? Om nej på vilket 

sätt anser du att de inte räcker till? 

 Tycker du översiktligt att de insatser som biståndshandläggaren har beviljat 

räcker till? Hur går ni tillväga om det biståndshandläggaren har beviljat är inte 

räcker till eller om de har beviljat för mycket? 

 Kan det hända att man anpassar bedömningar av behoven efter de insatser som 

kommunen har att erbjuda? 

 Finns det sammanhang då du vänder dig till frivilliga organisationer eller andra 

organisationer för att de ska tillgodose äldres behov? Om ja, under vilka 

sammanhang träder de fram och under vilka behov? 

 Vilka av de äldres behov upplever du att de äldre får mest insatser för? Vilka 

behov prioriteras mer/mindre? 

 Kan det vara så att de äldre själva begränsar sina behov? Vilka behov i så fall och 

varför? Är det någon annan som tillgodoser dem? 

 Finns det sammanhang då du vänder dig till anhöriga? Ställer man några krav på 

anhöriga? 
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 Vilka behov har du svårare att verkställa? Om det finns behov du inte kan 

tillgodose vad händer med dessa i sådana fall, tillgodoser någon annan dem? Vem 

och i vilken omfattning i sådana fall? 

 Hur ser du på att använda dig av andra utförare än kommunens? 

 

 

 

 

 


