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Abstract  
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The aim of this study is to investigate the needs assessment during case handling to see 

if there were differences in priorities between social and medical needs in regards to the 

right to sheltered housing and if so why these priorities occur. We also want to see how 

much the wishes of the elderly and their expressed needs are taken in to account in the 

caseworkers evaluations.  

The investigation is a case study of an average municipality in the south of Sweden and 

the result is based on two scenarios answered by nine aid caseworkers and a focus 

group with three aid caseworkers. The investigation shows there is little difference in 

regards to priorities between medical and social needs, but what the caseworkers regard 

as decisive in receiving accommodation in sheltered housing is a considerable need for 

24 hour care and that these needs can not be met in any other way. 

There is a certain tendency to prioritise medical needs before social needs when it 

comes to the right to receive sheltered housing, as the medical needs are easier to see 

and measure, and conveys a greater need for care. The study also shows that the 

caretakers expressed needs rarely correspond with the evaluated needs as seen by the 

caseworkers and that approved interventions mostly does not correspond with applied 

for interventions 

 

Keywords: sheltered housing, needs assessment, case handling, elderly, wishes, needs, 

street level bureaucrat. 
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Förord  

Vi vill framföra ett stort tack till biståndshandläggarna som har tagit sig tid att 

medverka i vår studie.  

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Jan Petersson för hans 

engagemang och goda råd på vägen.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och våra familjer för 

deras tålamod under vårt examensarbete. 

 

Elin & Irina 

Våren 2012, Kalmar 
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1 Inledning   

Äldreförvaltningen är en kommunal offentlig organisation. Kommunen ska skapa 

förutsättningar och tillgänglighet för sina medlemmar att åldras i trygghet och mötas 

med respekt. När det finns behov av vård och omsorg beviljas äldre
1
 personer insatser i 

form av hemtjänst, särskilt boende m.m. Insatser i form av särskilt boende riktar sig i 

första hand till personer som har ett omfattande behov av service och omvårdnad (SKL, 

2006:20). Målet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun är ”att man, så länge som 

möjligt, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv i egen bostad och i närheten av 

den miljö där man känner sig hemma” (Karlskrona kommun, 2012). 

Kommunerna fick genom Ädelreformen 1992 huvudansvaret för äldreomsorg, som 

innan reformen delades mellan landsting och kommuner. Målet med ädelreformen var 

att minska den medicinska synen på äldreomsorgen och att den sociala synen på 

äldreomsorgen skulle vara grundläggande. Ädelreformen syftade även till att de 

ekonomiska resurserna skulle utnyttjas effektivt med en enda huvudman och 

kommunerna har fått ansvar för både dem som har behov av social omsorg och 

medicinska insatser som inte är av akut karaktär (Socialstyrelsen, 1996:7; 

Regeringskansliet, 1997:89).  Enligt Trydegård (2007) har detta medfört att 

biståndshandläggarna i många kommuner fått stränga riktlinjer för att bedöma vem som 

skall beviljas hemtjänst eller särskilt boende. Konsekvensen av de skärpta riktlinjerna 

förefaller bli att insatserna ofta går till dem som är mer skröpliga och sjuka, medan de 

som har mindre behov av hjälp prioriteras bort. Trydegård (2007) menar att resultatet av 

ädelreformen blev tvärtemot intentionerna. Istället för att stärka den sociala karaktären 

på äldreomsorgen har den medicinska karaktären ökat, och vårdtyngden blivit större 

(Trydegård, 2007: 51-52). 

1.1 Problemformulering 

Äldreomsorgen har som mål att äldre personer ska ha goda levnadsvillkor och detta 

regleras av Socialtjänstlagen. Lagen säger att ”Den som inte själv kan tillgodose sina 

behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden 

för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” (SFS, 2001:453, 4 

                                                 
1 Med äldre avses personer från 65 år och uppåt 
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kap. 1§). Genom biståndet skall en skälig levnadsnivå erhållas och utformningen av 

biståndet skall stärka personens möjligheter att leva ett självständigt liv. Vad som 

definieras med ett behov framgår inte i lagen (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:87). Detta 

ger frihet till kommunerna att forma sina egna riktlinjer och göra egna tolkningar av 

lagen.  

Edebalk och Petersson (1987) menar att redan på 1950-talet började synen på 

äldreomsorgen att ändras och 1957 kom ett betänkande från Statens offentliga 

utredningar där vikten av normalisering betonades, vilket innebar att de äldre ansågs må 

bra av att bo kvar hemma i sin vana miljö eller i varje fall i en hemlik miljö. De två 

huvudargument som togs upp är att hemmaboendet var ’samhällsekonomiskt’ billigast 

samt att hemmaboendet ansågs ha ett eget värde som grundades på tankar om äldres 

integritet, självständighet och kontinuitet (Edebalk & Petersson, 1987:567). Denna syn 

har förstärkts de senaste åren och vid handläggningsprocessen följs först och främst 

kvarboendeprincipen, som innebär att äldre personer, så länge som de vill och det är 

möjligt, ska kunna leva ett självständigt aktivt liv i egen bostad, i den miljön som man 

känner sig hemma. I vissa fall, t ex vid funktionsnedsättning, kan bostaden anpassas 

efter personens behov.  När de äldre personernas behov av vård och omsorg inte kan 

tillgodoses i hemmet kan det vara aktuellt att flytta till ett särskilt boende. Under 

biståndshandläggningen är det behov och skälig levnadsnivå gentemot personens 

önskemål som skall bedömas (Trydegård, 2007: 51).  

Enligt Socialstyrelsens (2006)  rapport Äldre-vård och omsorg, bodde 100 400 personer 

65 år och äldre permanent i särskilda boenden den 1 oktober 2005. Detta är en 

minskning med 17 800 personer jämfört med år 2000. Mellan 2004 och 2005 var det en 

minskning med ca fyra procent, vilket motsvarar 4 400 personer (Socialstyrelsen, 

2006:32). Kommunernas riktlinjer för särskilt boende har blivit strängare och för att 

beviljas en plats på ett särskilt boende behöver äldre oftast ha behov av tillgång till 

personal dygnet runt, alltså omfattande behov av kontinuerlig tillsyn eller medicinska 

insatser (SKL, 2006:20). På det sättet finns en risk att brukarnas medicinska behov 

hamnar i första hand, medan det sociala behovet hamnar i andra hand (Trydegård, 

2007:51). Ett behov av kontinuerlig tillsyn kan grundas i både fysiska, medicinska eller 

sociala faktorer. Eftersom det är biståndshandläggarnas bedömning av omsorgstagarnas 

behov som ligger till grund för besluten om bistånd har biståndshandläggarna en 
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möjlighet att påverka omsorgstagarnas livssituation. Därför är det relevant att undersöka 

vilket syn biståndshandläggarna har på vad som är ett behov och hur ett behov kan 

tillgodoses, det vill säga när önskemål omvandlas till behov och blir en angelägenhet för 

det offentliga.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka behovsprövningen under biståndshandläggningen och se om det 

prioriteras olika mellan medicinska och sociala behov vid bedömningen av rätten till 

särskilt boende och i så fall varför dessa prioriteringar sker.  

 Vilka variationer finns i biståndshandläggarnas bedömningar vad avser 

behovsprövning? 

 Vilket inflytande har de äldres önskemål och uttryckta behov på 

behovsbedömningen? 

 Vilka insatser föreslås och beviljas samt hur motiveras detta? 

1.3 Fortsatt framställning 

Närmast i kapitel två redogörs för tidigare forskning som behandlar centrala aspekter för 

den valda studien. I kapitel tre redogörs för teoretiska utgångspunkter och centrala 

begreppsdefinitioner som kan anknytas till tolkningar och analys. I kapitel fyra redogörs 

för metodval, urval, validitet och reliabilitet, studiens genomförande, bearbetning av 

material, etiska överväganden, metodsvårigheter samt arbetsfördelning. Kapitel fem 

består av resultat och analys av insamlat material. Uppsatsens sista sjätte kapitel 

innehåller en sammanfattning av slutsatser i relation till syfte och frågeställningar samt 

en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning.  

2 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som fokuserar på biståndshandläggning 

och behovsbedömning. Fokus har lagts på de delar som behandlar behov, hur olika 

behov prioriteras samt hur handläggarna nyttjar sitt handlingsutrymme vid 

behovsbedömningen för att sedan kunna jämföra detta med studiens resultat i analysen. 

Tidigare forskning presenteras var för sig med rubriker som återger studiernas innehåll 
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med undantag kapitel 2.2 där det lyfts fram prioriteringen av de sociala- och medicinska 

behoven från olika studier.   

2.1 Relationen mellan önskemål och bedömda behov/insatser 

Peter Andersson (2007) diskuterar problematiken mellan äldres önskemål, efterfrågan, 

bedömda behov och insatser. Omsorgsinsatser för äldre regleras av Socialtjänstlagen 

(SFS, 2001:453) som är en ramlag
2
 och det går inte utläsa av lagtexten vilka 

biståndsinsatser den enskilde har rätt till. Därför menar Andersson (2007) att i 

biståndsbedömarnas uppdrag är deras handlingsutrymme och professionella kompetens 

avgörande för vem som får bistånd. I behovsbedömningen skall önskemål och bedömda 

behov avvägas. Ofta skiljs inte önskemål, bedömda behov och insatser åt i 

utredningarna. Äldres önskemål om en viss insats finns inte alltid med i kommunernas 

insatskataloger
3
, till exempel fixarservice, fönsterputs etcetera, det vill säga att vad den 

äldre efterfrågar inte alltid anses vara ett behov. På så sätt faller äldres önskemål bort 

och tillgången till insatser blir styrande i behovsbedömningen. När enskilda uttrycker 

sig att ha behov av att bo i ett särskilt boende kan biståndshandläggaren inte ge avslag 

på grund av att det inte finns lediga platser. Istället konstateras vid bedömningen att 

personen inte har behov av särskilt boende, däremot har han/hon ett behov av tillsyn 

dygnet runt, som även kan tillgodoses i hemmet med ökad hjälp/tillsyn av hemtjänst 

(Andersson, 2007:57-61).  

Andersson (2007) menar att dagens äldreomsorg är utbudsstyrd och byråkratisk, det vill 

säga att man kan få hjälp av kommunens inrättade insatser och inga andra, och många 

insatser beviljas i en viss situation eller vid en hög ålder. När personen blir sämre och 

behöver mer hjälp ska en ny utredning inledas och utifrån vad som kan bedömas att vara 

en skälig levnadsnivå för den enskilde beviljas nya insatser (Andersson, 2007:61).  

2.2 Prioriteringar mellan sociala och medicinska behov 

Katarina Andersson (2004) analyserar i sin studie biståndhandläggarnas samtal och 

resonemang kring äldres behov och de behovsbedömningar som görs. Underlaget för 

studien är kvalitativa intervjuer med sex kvinnliga biståndshandläggare i en mellanstor 

                                                 
2 Anger inte enskildes rättigheter i detalj utan de övergripande målen och ramarna för verksamheten 
3 De service- och omvårdnadsinsatser som äldre kan få hjälp med i den dagliga livsföringen 
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kommun i norra Sverige. Andersson (2004) har kommit fram till att det finns en 

dubbelhet och ambivalens i hur biståndshandläggarna resonerar då de både visar en 

medvetenhet om de äldres behov och sociala situation, men samtidigt väljer att bortse 

ifrån detta i sina behovsbedömningar och istället hänvisar till att de följer gällande och 

gemensamma riktlinjer. Andersson (2004) menar att en stark gruppkänsla bidrar till att 

biståndshandläggarna gör likvärdiga värderingar vilket framträder i deras resonemang. 

Trots att biståndshandläggarna har ett handlingsutrymme och det vid handläggningen 

ska göras individuella bedömningar i varje enskilt fall, är det vanligt att 

biståndshandläggarna gör jämförelser med andra fall och sällan utnyttjar sitt 

handlingsutrymme. Biståndshandläggarna ger ibland avslag på ansökan även om de 

känner att de borde ha beviljat insatsen, speciellt när det gäller ansökan om särskilt 

boende. Ofta gäller detta äldre som känner sig ensamma och oroliga och som vill 

komma till ett särskilt boende för att få flera sociala kontakter. Avslagen ges då med 

hänvisning till att behoven kan tillgodoses i hemmet i form av hemtjänst. Av 

intervjuerna framgår att medicinska behov prioriteras i högre grad än sociala behov, och 

att de äldres sociala situation inte bedöms som betydelsefull vid behovsbedömningen 

(Andersson, 2004:275- 292). 

Även i Lindelöf och Rönnbäcks (2004) studie framgår att det som oftast 

dokumenterades och som fick störst utrymme i biståndshandläggarnas utredningar var 

omsorgstagarnas hälsa. Omständigheter som rörde omsorgstagarnas sociala, psykiska 

och existentiella behov var oftast osynliga i dokumentationen och omsorgstagarnas 

sociala situation framgick mycket sällan i utredningarna (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004:123- 128). 

2.3 Äldres inflytande över biståndsbedömningen 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) diskuterar hur behovsbedömning och beslutsfattande 

inom äldreomsorgen hanteras i förhållande till lagstiftningen. Underlaget för 

doktorsavhandlingen är flera separata studier av biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen, där de har använt sig av aktgranskning av utredningar, enkäter och 

intervju som metod (Lindelöf & Rönnbäck, 2004:16,79). Resultaten visade att utifrån de 

granskade utredningarna var det svårt att utläsa vem som lämnat uppgifterna i 

utredningen, och i de flesta fall framgick inte av dokumentationen om det var 

omsorgstagaren, anhöriga, vårdpersonal eller biståndshandläggaren som uttryckte 
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omsorgstagarens behov. Omsorgstagarnas behov beskrevs ofta inte för sig själv utan 

blandades ihop med vad omsorgstagaren behövde för insatser. Endast vid en tredjedel 

av de granskade akterna framgick tydligt i dokumentationen vad som var 

biståndshandläggarens ställningstagande och på vilka grunder behovsbedömningen hade 

gjorts. Det gick inte att utläsa i någon av utredningarna om omsorgstagarna hade en 

annan uppfattning än biståndshandläggarna om sina behov, men i vissa fall valde 

biståndshandläggarna att bortse ifrån omsorgstagarnas önskemål om insatser och istället 

göra en egen bedömning av omsorgtagarnas behov och föreslå helt andra insatser än de 

ansökta (Lindelöf och Rönnbäck, 2004:123-128).  

Biståndshandläggarna själva uppgav att de vid behovsbedömningen huvudsakligen 

utgick ifrån observationer och samtal med omsorgstagana. De kände även ett stöd i 

verksamhetens riktlinjer och i kollegorna. I vissa fall kunde de även fråga 

sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal om råd angående omsorgstagares situation. 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) kunde urskilja två typer av strategier vid 

biståndsbedömningen; den brukarorienterade som hade sin fokus på omsorgstagarens 

önskemål, och den förvaltningsorienterade som i första hand fokuserade på 

organisationens riktlinjer och resurser. Den brukarorienterade biståndshandläggaren 

utgick ifrån en helhetssyn och hade en vilja att sätta sig in i omsorgtagarens situation, 

och att skapa en relation till denna. Individens önskemål och integritet stod centralt vid 

behovsbedömningen. Den förvaltningsorienterade biståndshandläggaren baserade 

istället sin bedömning på vad omsorgstagaren kunde och inte kunde göra själv, samt om 

anhöriga kunde hjälpa till eller om behoven istället kunde tillgodoses genom insatser 

från omgivningen till exempel träffpunkter eller privata aktörer. Av de intervjuade 

biståndshandläggarna ansåg hälften av biståndshandläggarna att de var 

brukarorienterade i sitt arbete och den andra hälften att de var förvaltningsorienterade 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2004: 126-134).  

Lindelöf och Rönnbäck (2004)  påpekar att när biståndshandläggare hänvisar 

omsorgstagare till privata aktörer, exempelvis städfirma för städning av hemmet, finns 

en risk att man på så vis döljer ett avslag på en ansökan. De betonar också att en ökad 

standardisering av insatserna och handläggningsprocessen kan bidra till att 

omsorgstagarna inte får den individuella prövning de har rätt till (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004: 4, 177- 178). 
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2.4 Standardisering av biståndshandläggningen 

Blomberg (2004) skriver i sin doktorsavhandling om reformen specialiserad 

biståndshandläggning i kommunerna, som infördes under 1990-talet, då rollen som 

biståndsbedömare och beställare har skiljts från rollen utförare. En av tankarna med 

reformen var att höja rättsäkerheten vid biståndsbedömningar och beslut om insatser, 

det vill säga att en enhetlig bedömning skulle vara en förutsättning till omsorgstagarnas 

lika behandling. Blomberg (2004) beskriver och analyserar reformen som en byråkratisk 

reform då specialiseringen av handläggningsprocessen syftar till ökad styrning och 

kontroll från förvaltningens sida. Följden av reformen har blivit att 

ärendehandläggningen har formaliserats genom rutiner och regler samt hjälpinsatserna 

har standardiserats, det vill säga att biståndshandläggarnas möjligheter att påverka 

utformningen av biståndet har minskat då deras arbete styrs av förutbestämda 

hjälpinsatser (Blomberg, 2004, kap. 4, 6, 8).    

Blombergs (2004) studie visar att biståndshandläggarna ser hembesök och 

vårdplaneringar som grundläggande för inledning av handläggningsprocessen, då de 

först efter ett hembesök eller vårdplanering kan bedöma de äldres hjälpbehov. Studien 

visar att det många gånger kan vara svårt att fastställa hjälpbehovet, eftersom det 

handlar om att bedöma om det föreligger ett behov samt att fastställa vad som den 

enskilde behöver hjälp med. En omständighet med reformen som Blombergs (2004)  

studie poängterar är att de ändrade förutsättningarna i behovsprövningen kan ses som att 

den uppmärksammar brukarperspektivet. Detta är en viktig aspekt i arbetssättet där 

mötet med brukaren kan vara utgångspunkten, men att denna utgångspunkt har ett 

behov av vidare utvekling (Blomberg, 2004, kap. 7, 10). 

2.5 Behovsbedömning och rättssäkerhet  

Dunér och Nordström (2005) analyserar biståndshandläggarnas arbetsroll i den 

kommunala äldre- och handikappomsorgen, och de menar att hur kommunerna 

organiserar omsorgsinsatserna påverkar de äldre som får hjälp. Grunden i 

biståndshandläggarnas arbete är att ta emot ansökan, sedan utreda, göra en bedömning 

av äldres behov och besluta kring den hjälp och stöd som äldre kan få från kommunen. 

Andelen äldre som får hjälp och stöd är olika mellan olika kommuner, detta påverkas av 

olika faktorer såsom kommunens ekonomi och antal omsorgstagare. Ansökan om en 
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viss insats från kommunen ska göras av den enskilde vilket innebär att den kommunala 

omsorgen inte är en generell rättighet utan de kommunala hjälpinsatserna beviljas först 

efter en individuell behovsprövning och de beviljade insatserna är individuellt 

anpassade. Eftersom behovsbedömningen är individuellt anpassat samt den styrs av 

lagstiftning innebär detta att i relationer mellan den enskilde och det offentliga skall 

rättssäkerhet garanteras, det vill säga att lika fall ska behandlas lika. Äldres rättigheter 

regleras av Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) som inte anger enskildas rättigheter i 

detalj utan den anger de övergripande målen och ramarna för verksamheten. Eftersom 

lagens utformning ger biståndshandläggarna frihet att göra egna tolkningar av lagen kan 

den, enligt Dunér och Nordström (2005) inte ses som en rättighetslag. Därför menar 

författarna att det är svårt att kunna definiera äldres rättigheter enligt Socialtjänstlagen 

(Dunér & Nordström, 2005). 

2.6 Kommentar till tidigare forskning 

Äldreomsorgen har under de senaste åren ofta varit uppe till diskussion och debatter. 

Det har bland annat talats om äldrechocken som syftar på det ökade antalet äldre i 

befolkningen de kommande åren, vilket föranleder krav på förändringar inom 

äldreomsorgen (Fölster m.fl., 2005). Den tidigare forskningen som presenterats består 

av material som publicerats mellan 2004 och 2007 vilket betyder att materialet är 

insamlat ytterligare en tid innan publiceringen. Detta innebär att det kan förväntas ha 

inträffat en del förändringar inom äldreomsorgen under perioden som förflutit sedan 

dess vilket föranleder oss att i slutdiskussionen förlänga och granska den forskning som 

presenteras. 

3 Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som valts för studien. Först 

redogörs för teorin om gräsrotsbyråkrater (street- level bureaucrats), en ansats som 

utvecklades av Michael Lipsky (1980, reviderad 2010), och som bland annat har 

vidareutvecklats av Roine Johansson (2007). För att kunna förstå och analysera 

biståndshandläggarnas bedömningar och prioriteringar av behov samt se vad som 

påverkar biståndshandläggarnas handlingsfrihet har fokus lagts på gräsrotsbyråkraternas 

roll och handlingsutrymme, och hur handlingsfriheten kan utnyttjas eller begränsas. 
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Vidare redogörs för olika definitioner av begreppet behov som är centralt i 

biståndshandläggarnas arbete.  

3.1 Biståndshandläggarnas roll som gräsrotsbyråkrater 

Lipskys (2010) begrepp gräsrotsbyråkrater syftar på personer som arbetar med 

människor och som arbetar normativt och moraliskt men som även har en viss 

handlingsfrihet
4
 i sitt arbete. Själva ordet gräsrotsbyråkrat har en tvådelad betydelse där 

första delen syftar till närhet till ett fält, som exempelvis ett bestämt område som 

myndighetskontoret på äldreförvaltningen, medan andra delen syftar på byråkrati, vilket 

kan innefatta allt ifrån en auktoritär administrativ apparat som skapar en ändamålsenlig 

ordning med ökad effektivitet till teorier om organisatorisk ineffektivitet. Det som 

framför allt karakteriserar en byråkratisk organisation är att verksamheten präglas av 

formalisering och reglering vilket medför att konkreta ärenden behandlas utifrån 

generella regler (Lipsky, 2010).  

Den traditionella synen på makt i offentliga organisationer har varit ett top-down 

perspektiv, där de politiska beslutsfattarna styr de lägre tjänstemännen som ska 

verkställa besluten (jfr Johansson, 2007).  Lipsky (2010) däremot, utgår ifrån ett bottom 

-up perspektiv och menar att det inte är riktlinjer och policydokument som skapar den 

verkliga hanteringen i verksamheten, utan denna skapas av gräsrotsbyråkraterna på 

deras kontor och i mötet med klienterna. När de tolkar lagar och riktlinjer och fattar 

beslut i enskilda fall utifrån individernas individuella behov, förändras policy och 

kommunala riktlinjer till praktik. Lipsky (2010) påpekar att relationen mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten sällan är symmetrisk, och att makten ligger hos 

gräsrotsbyråkraten som därmed kan försöka styra klienten i önskad riktning för 

verksamheten. Det kan till exempel ske genom att inte erbjuda andra alternativ till en 

insats om man inte anpassar sig till den insats som erbjuds (Lipsky, 2010, kap. 2).  

Johansson (2007) delar inte fullt ut Lipskys (2010) syn på att gräsrotsbyråkraternas 

handlingsfrihet är så stor att det är de som i praktiken skapar utformningen av den 

offentliga politiken. Istället fokuserar han på hur gräsrotsbyråkraterna verkar i det 

organisatoriska sammanhanget i relation till politiska beslutsfattare och är mer 

intresserad av vad som begränsar gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme och hur detta 

                                                 
4 Handlingsfrihet anger de möjliga handlingar som finns till hands inom ett visst handlingsutrymme 
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varierar beroende på gräsrotsbyråkraternas arbetsuppgifter och organisationens 

utformning (Johansson, 2007, kap.3). 

3.2 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Lipsky (2010) beskriver gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme som centralt för deras 

yrkesutövande. Handlingsutrymmet begränsas av rättsliga, organisatoriska och 

moraliska villkor. Utifrån dessa villkor gör gräsrotsbyråkraterna egna tolkningar av 

regelverket och skapar därigenom en egen praxis som tillämpas i praktiken. 

Handlingsutrymmet ger möjlighet att göra egna bedömningar vad gäller 

arbetsinsatsernas utformning, men även möjligheten att ifrågasätta och omformulera 

klienternas krav eller beskrivningen av deras problem, det vill säga eftersom varje 

enskilt fall är unikt och det finns ett tolkningsutrymme i regelverket finns det möjlighet 

att ta individuella hänsyn vid beslutsfattandet (Lipsky, 2010, kap. 3-5).  

Gräsrotsbyråkraten befinner sig mellan klienternas krav och organisationens ramar. På 

ena sidan finns klienterna som vill ha en viss service eller resurs utifrån individuella 

behov, medan organisationen ställer krav på att gräsrotsbyråkratens handlande ska ske 

inom organisationens riktlinjer och att individerna ska anpassas till organisationen. För 

gräsrotsbyråkraten kan detta innebära en konflikt mellan det personliga engagemanget i 

klienten och lojaliteten till organisationen, det vill säga att deras handlingsutrymme 

begränsas av organisationens resurser. Trots detta finns en handlingsfrihet att göra 

individuella tillämpningar av reglerna i olika situationer (Johansson, 2007, kap. 3). 

3.3 Behovsdefinitioner 

Det finns olika definitioner av begreppet behov beroende på olika teoretiska perspektiv/ 

modell, till exempel medicinska eller sociala. Ur den medicinska modellen definieras 

behov som egenskaper knutna till individen så som medicinering, rehabilitering och 

hjälpmedel, medan ur den sociala modellen ser man på behov som socialt konstruerade 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007: 91). De socialt konstruerade behoven kan definieras som 

upplevda behov som är de önskemål som individen har men som inte alltid uttrycks, 

uttryckta behov som är de upplevda behov som efterfrågas av individen, exempelvis 

genom en ansökan till äldreomsorgen eller komparativa behov som innebär att man 

jämför behov bland vissa likartade grupper (Larsson & Thorslund, 2002: 9-15).  
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Med medicinska behov syftas i studien på behov som är av medicinska och fysiska 

karaktärer, medan med sociala behov syftas på individens behov av social karaktär som 

upplevd ensamhet, känslor och social gemenskap. 

4 Metod  

I detta kapitel presenteras metodval. Först redogörs för val av forskningsdesign och 

kombination av metoder. Vidare redogörs för urval, avgränsningar, validitet och 

reliabilitet, studiens genomförande, bearbetning av material, etiska överväganden, 

metodsvårigheter samt arbetsfördelning.  

Trots att det är allmänt vedertaget att skriva i tredje person vid examensarbeten har vi 

valt att även använda ”vi” formen i metoddelen för att bättre kunna koppla metodval till 

egen studie (Denscombe, 2009:409-410). Studiens övriga delar är skrivna i tredje 

person förutom där det är nödvändigt att använda ”vi” formen i resultat och analys samt 

slutdiskussion för att skilja studiens resultat från tidigare forskning eller för att 

poängtera egna slutsatser. 

4.1 Fallstudie 

För att kunna studera hur biståndshandläggarna med samma riktlinjer och 

organisatoriska förutsättningar gör sina bedömningar har vi valt att göra en fallstudie i 

Karlskrona kommun. Utmärkande för fallstudien är att den fokuserar på ett bestämt fall 

eller en bestämd enhet, och är därför tillämplig när man vill undersöka en viss 

organisation som i vårt fall myndighetskontoret på äldreförvaltningen i Karlskrona. Att 

göra en fallstudie möjliggör att fokusera på komplexiteten i biståndshandläggningen och 

ger tillfälle att gå på djupet för att se handlingsmönster och processer (jfr Denscombe, 

2009:60, 62-63).  

Fallstudien gör det även möjligt att kombinera olika metoder för datainsamling, vilket 

passar studiens syfte (jfr Denscombe, 2009: 61). Vi har valt att använda oss av både 

vinjett och en minifokusgrupp (se förklaring i kap. 4.2). Vinjetter är en lämplig metod 

när man vill kartlägga olika värderingar, handlingsval och attityder inom en viss social 

gruppering, i vårt fall biståndshandläggare på äldreförvaltningen. Genom att 

komplettera vinjetterna med en fokusgrupp kan vi finna fördjupande förklaringar till 
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biståndshandläggarnas värderingar och val (jfr Egelund, 2008:136). Tanken med 

kombinationen av dessa metoder är att kunna se både vad biståndshandläggarna säger 

att de gör och vad som faktisk sker i praktiken samt att både få en större helhetsbild och 

göra undersökningen mer detaljerad. Kombinationen av metoder gör det enklare att 

fånga upp tankar och erfarenheter och ger möjlighet att utforska djupare (Denscombe, 

2009:149-150).  

4.2 Vinjetter och minifokusgrupp 

Vinjetter är korta historier som behandlar normativt material, dvs. attityder, moraliska 

uppfattningar och liknande som utgör underlag för de val vi gör (Egelund, 2008:43; 

Jergeby, 1999:21). Meningen med en vinjettstudie är att alla respondenter ska 

presenteras för vinjetterna och sedan referera till och reagera på dessa. Inom socialt 

arbete har vinjettstudier i första hand använts för att ta reda på socialarbetares 

bedömningar av klienternas situation och vilka handlingar dessa bedömningar medför 

samt att se likheter och variationer i socialarbetares resonemang (Egelund, 2008:43- 

45). Det är förenligt med studiens syfte att undersöka hur behovsprövningen går till 

under biståndsbedömningen och att ta reda på vilka behov som prioriteras.  

Vinjetterna (bilaga 1) har utformats som en social bakgrund/ livshistoria liknande den 

som biståndshandläggarna själva skriver som underlag för sina bedömningar och beslut, 

för att vinjetterna ska bli så verklighetstrogna som möjligt och att vi mer handfast ska 

kunna studera prioriteringen mellan medicinska och sociala behov (jfr Jergeby, 

1999:21).  

Vinjetterna har kompletterats med en minifokusgrupp. En minifokusgrupp är vanligt vid 

småskaliga forskningsprojekt och omfattar tre till fyra deltagare. Det som skiljer en 

fokusgrupp från en gruppintervju är att intervjuarens roll istället blir som en moderator 

för gruppen som hjälper gruppen snarare än leder den. Moderatorns roll är att sätta 

igång diskussionen och underlätta interaktionen i gruppen samt att få deltagarna att hålla 

fokus på det området som diskuteras. Fokusgrupper är användbara när man vill ha 

förklaringar till särskilda synpunkter och åsikter och när man vill upptäcka 

bakomliggande motiv för vissa synpunkter eller handlingar, i vårt fall resultaten från 

vinjetterna (jfr Denscombe, 2009:237-241).  
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Anledningen till valet av en fokusgrupp istället för individuella intervjuer var att 

biståndshandläggarnas bedömningar av vinjetterna var likartade, då resultaten från 

vinjetterna har sammanställts innan fokusgruppen ägde rum. Vi ansåg därför att det 

skulle ge oss större utbyte och ett bredare material om biståndshandläggarna fick 

möjlighet att diskutera och resonera med varandra i grupp. Vi kunde då också få 

förståelse för vilka faktorer som föranledde att biståndshandläggarna tänkte och agerade 

på likartat sätt.  

Fördelarna med en fokusgrupp är kunna gå på djupet och samla in mer detaljerade data 

till undersökningen samt ta del av informanternas värdefulla kunskaper inom 

handläggning och äldreomsorg. Genom att kombinera vinjetter med en fokusgrupp har 

vi haft möjlighet att ta reda på vilka värderingar biståndshandläggarna gör vid 

behovsbedömningen och få förklaringar till dessa värderingar samt att jämföra om det 

de säger i fokusgruppen stämmer överens med resultaten av vinjetterna. Vi har valt att 

utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) där det fanns vissa förutbestämda 

frågor med öppna svarsalternativ och där det funnits möjlighet att vara flexibla (jfr 

Denscombe, 2009: 234-235; jfr Robson, 2002: 270). Detta möjliggjorde att sätta igång 

en diskussion utan att tappa fokus och respondenterna kunde utveckla sina idéer och 

synpunkter samt resonera tillsammans. Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån 

resultaten av vinjetterna och med tanke på att få svar på de frågor som väcktes efter 

bearbetningen av vinjetterna. Diskussioner i fokusgrupp kan bidra till att det 

framkommer synpunkter som kanske inte hade kommit fram vid enskilda intervjuer, det 

vill säga att samtliga biståndshandläggare får uttrycka sin mening och kan visa sitt stöd 

eller ifrågasätta de andras åsikter. En förutsättning för detta är att det finns förtroende 

och tillit inom gruppen. Biståndshandläggarna som deltog i fokusgruppen har arbetat 

tillsammans länge, och är vana vid att diskutera tillsammans i grupp, även då deras 

åsikter kan gå isär. På så vis fick vi en fokusgrupp där det skapades en givande 

diskussion som bidrog till att det framkom information som vi annars kunnat gå miste 

om (jfr Denscombe, 2009: 237- 241, 267-268). 

Dataanalysen kan försvåras vid fokusgrupper då det skapas en diskussion vilket ger 

ostandardiserade svar. Det kan vara svårt att få med alla deltagarnas inlägg och 

identifiera vem som säger vad, då deltagarna ibland pratar samtidigt och avbryter 

varandra (Denscombe, 2009: 239-241). Detta har hanterats genom att begränsa antalet 
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deltagare till att omfatta tre biståndshandläggare i en minifokusgrupp samt genom att 

utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide för att få intervjupersonerna att hålla sig 

inom det aktuella ämnet.  

4.3 Urval  

För att avgränsa studien har den genomförts i Karlskrona, en mellanstor kommun i 

södra Sverige där biståndshandläggarna arbetar enligt specialiserad 

biståndshandläggning, det vill säga att rollen som biståndsbedömare och beställare 

skiljer sig från rollen utförare (jfr Blomberg, 2004). Vidare avgränsningar har gjorts 

genom att fokusera på organisationen och biståndshandläggarnas syn på äldres behov 

och inte de äldres syn på biståndsbedömningen.   

Urvalet har gjorts strategiskt eftersom det i fallstudier är viktigt att välja ett fall eller en 

undersökningsenhet utifrån relevansen för det forskningsproblem som ska undersökas 

(Denscombe, 2009: 64). För att besvara vinjetterna och göra behovsbedömning samt 

beslut i de fiktiva fallen har tio biståndshandläggare valts ut, vilket är samtliga 

biståndshandläggare i den valda kommunen. På grund av sjukfrånvaro blev det ett 

bortfall och vi fick därför tillbaka bedömda vinjetter (skriftliga) från nio 

biståndshandläggare. Vi har även gjort en minifokusgrupp med tre biståndshandläggare. 

Till denna fokusgrupp har tre biståndshandläggare valts ut, vilket är det minsta 

rekommenderade antalet i en fokusgrupp (Denscombe, 2009:241). Detta gör att 

kommunikationen mellan oss som moderatorer och gruppen kan fungera bra och att vi 

samtidigt kan samla in tillräckliga synpunkter och erfarenheter som är representativa för 

gruppen. Det finns även praktiska skäl till varför inte alla biståndshandläggare har 

inkluderats i fokusgruppen, då det var svårt för alla biståndshandläggare att kunna 

närvara samtidigt. Urvalet i fokusgruppen har därför gjorts utifrån vilka 

biståndshandläggare som hade möjlighet att avse tid (jfr Denscombe, 2009: 236-241).  

4.4 Validitet och reliabilitet  

En god validitet i kvalitativ forskning innebär det att vi undersöker det vi avser att 

undersöka, och att vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker 

stämmer överens. Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att de forskningsinstrument 
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som används i forskningen mäter det som avses på ett korrekt sätt (Denscombe, 

2009:378, 424- 425).  

För att stärka studiens validitet och reliabilitet har vi varit noga med att det är 

deltagarnas upplevelser och åsikter som framkommer i resultaten, och inte våra egna 

uppfattningar. Detta har gjorts genom att ge möjlighet till biståndshandläggarna att ta 

del av resultatet innan det ska offentliggöras för att undvika feltolkningar. Genom 

direktkontakt med biståndshandläggarna har vi haft möjligheten att kontrollera de data 

som samlats in, genom till exempel att ställa följd- och kontrollfrågor och därmed har 

validiteten i studien stärkts. Vidare har i resultatdelen lyfts fram citat från 

biståndshandläggarna vilket ökar tillförlitligheten då citat skrivs ordagrant. Att 

vinjetterna har kompletterats med en minifokusgrupp stärker reliabiliteten i 

undersökningen och kallas för metodtriangulering (Denscombe, 2009:186; Robson, 

2002: 175).  

Det kan vara svårt att generalisera utifrån resultaten av en fallstudie, då endast en enhet 

har undersökts (Denscombe, 2009: 68-69). I vår studie påverkas generaliserbarheten 

även av att antal platser i särskilt boende varierar i de olika kommunerna och 

kommunernas riktlinjer är olika samt att befolkningssamansättningen skiljer sig åt.  I 

studien är vi inte ute efter att generalisera resultaten till att gälla andra kommuner. 

Resultaten från studien kan dock anses vara generaliserbara i analytisk mening genom 

att relateras till resultat i tidigare forskning. 

4.5 Studiens genomförande  

För att samla underlag till studien i form av tidigare forskning har använts vetenskapliga 

artiklar, rapporter, böcker och doktorsavhandlingar. Det material som var mest relevant 

för studien hittades i Socialstyrelsens databas, Socialvetenskapligt tidsskrift, 

Socionomen, Google samt genom sök i Libris databas. En avgränsning har gjorts genom 

att begränsa materialet till att innefatta forskning från de senaste tio åren. 

För att genomföra studien har vi haft telefonkontakt med chefen på myndighetskontoret 

och fått godkännande att genomföra studien i den valda kommunen. Vidare 

organiserades ett möte med biståndshandläggarna där det informerats om studien. 

Samtliga biståndshandläggare har velat medverka i studien. Att få godkännande från 
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relevant överordnad är nödvändigt, eftersom biståndshandläggarna, som har valts till 

studien arbetar i en organisation där de har ett ansvar inför andra som befinner sig högre 

upp i beslutshierarkin samt att studien kan påverka organisationens referenser (jfr 

Denscombe, 2009:251).  

Med hjälp av två vinjetter, där det i ena fallet är det sociala behovet som är aktuellt, 

medan i det andra fallet är det medicinska behovet aktuellt (se bilaga 1), har vi samlat 

underlag till studien för att kunna se hur biståndshandläggarna gör bedömning och 

föreslår insatser samt motiverar sina beslut och om vissa behov prioriteras före andra. 

Vinjetterna har delats ut i anonyma kuvert till biståndshandläggarna på deras kontor och 

de skriftliga svaren har samlats in efter två veckor. Biståndshandläggarna har instruerats 

att inte diskutera fallen med varandra, men vi har inte haft någon möjlighet att 

kontrollera detta. 

I båda vinjettfallen ansöker omsorgstagarna om plats i särskilt boende, men de är 

utformade på det sättet att biståndshandläggarna i båda fallen har utrymme att ge avslag 

och istället utöka insatserna i hemmet i form av hemtjänst. Detta för att det ska finnas 

utrymme för variationer i bedömningarna och att ingen av fallen med självklarhet ska ge 

antigen bifall eller avslag. Anledningen till att fallen har utformats på detta sätt är för att 

kunna ta reda på hur biståndshandläggarna förhåller sig till omsorgstagarnas upplevda 

och uttryckta behov i handläggningsprocessen och se hur detta överensstämmer med 

bedömda behov. I konstruktionen av vinjetterna har grundkriterierna för utformning av 

vinjetter följts vilka är att: en vinjett ska vara enkel att förstå och följa, den ska vara 

uppbyggd på ett logiskt och trovärdigt sätt och den får inte vara för komplex så det finns 

risk att respondenterna tappar tråden (Jergeby, 1999:23). 

Minifokusgruppen inkluderade tre biståndshandläggare och hölls inom ramen för den 

maximalt rekommenderade tiden för en fokusgrupp vilket är två timmar (Denscombe, 

2009: 241). Fokusgruppsdiskussionen har spelats in på band för att sedan transkriberas 

till text. Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide för att strukturera upp 

diskussionen och behålla fokus på intresseområdet och för att kunna få svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjuguiden har utformats med tanke på att få förklaringar 

till de behovsbedömningar och värderingar som biståndshandläggarna har gjort i 

vinjetterna (se bilaga 2). Intervjuguiden har endast använts som en utgångspunkt för 

diskussionen, och frågorna har inte ställts precis efter intervjuguiden. 
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4.6 Bearbetning av material och analysmetod 

Vinjetterna har bokstavskodats så att fall ett och fall två har fått samma bokstav för en 

och samma biståndshandläggare innan de lämnades ut till dem. Detta gjordes för att 

biståndshandläggarna ska kunna vara konfidentiella, men att vi samtidigt ska kunna se 

hur samma biståndshandläggare bedömer de båda fallen. Minifokusgruppen har spelats 

in på band för att säkerställa att inte gå miste om någon information. Det inspelade 

materialet har sedan lyssnats igenom och transkriberats till text. Därefter har (för både 

vinjetter och fokusgrupp) de svar som var intressanta för studien ringats in för att kunna 

tematisera och påbörja analysen (jfr Robson, 2011: 476).  

Utifrån materialet har vi gjort en kvalitativ analys för att klargöra vilka behov som 

prioriteras vid biståndsbedömningen och resultaten presenteras i en löpande text där 

citat lyfts och kopplas till egna tolkningar och kommentarer. En kvalitativ analys har 

som avsikt att komma fram till en helhetsförståelse utan att lägga in egna värderingar i 

tolkningen av det insamlade materialet. Under analysprocessen ska teoretiska perspektiv 

prövas mot empirin och med hjälp av teoretiska analysverktyg kan materialet tolkas 

inom teorins ramar och skapa ny förståelse för det studerade problemet (Lundin, 2008: 

86-88). Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater samt tidigare forskning har det insamlade 

materialet analyserats. I resultatpresentationen har vi avvägt en balans mellan citat och 

kommentarer för att inte överlåta analysen åt läsaren, vilket är viktigt för att höja 

tillförlitligheten (jfr Denscombe, 2009:367- 368).   

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (1999) beskriver fyra forskningsetiska principer som forskaren ska 

följa under hela forskningsprocessen för att skydda sina informanter. De fyra 

forskningsetiska normerna är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Genom att informera om syftet till 

biståndshandläggarna och vad undersökningen kommer att användas till har 

informationskravet uppfyllts. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att inhämta 

samtycke från biståndshandläggarna samt de har fått information om att medverkandet 

är frivilligt och att de när som helst under processen kan avbryta sin medverkan. Vi har 

fått samtycke från biståndshandläggarna att namnge i vilken kommun studien 

genomförs och har därför valt att offentliggöra kommunen. Konfidentialitetskravet i 
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studien kan vara lågt, då innehållet är ett uttryck för en byråkratisk hantering som ska 

vara transparant för medborgarna och de äldre. Biståndshandläggarna kan identifieras 

som grupp men de enskilda biståndshandläggarna är anonyma. Vidare har 

biståndshandläggarna informerats om att det insamlade materialet kommer att användas 

endast i denna studie och att information, som gör det möjligt att identifiera enskilda 

informanter ska plockas bort. På så sätt uppfylldes även nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1999:7- 14).  

4.8 Metodsvårigheter och reservationer 

I alla studier kan det vara aktuellt att i efterhand diskutera den valda metoden och hur 

den kan påverka resultatet av studien samt om metodvalet har varit relevant för den 

valda studien. Valet att göra en fallstudie har gjort att vi har kunnat fokusera på en enhet 

samt välja att kombinera två olika metoder för att kunna gå djupare in på och få 

förklaringar till biståndshandläggarnas bedömningar. Biståndshandläggarna ansåg att 

vinjetterna var väl utformade och att ingen information saknades för att göra en 

bedömning. Trots detta finns en möjlighet att biståndshandläggarna i viss mån kan 

påverkas av att inte få träffa omsorgstagarna i verkligheten då fallen är fiktiva, eftersom 

biståndshandläggarna i verkligheten alltid träffar omsorgstagarna genom hembesök eller 

vårdplanering. I fokusgruppen framkom att biståndshandläggarna ofta grundar sina 

bedömningar på hur omsorgstagarnas hemsituation ser ut och hur personerna ser ut att 

klara sig i hemmet samt vilken uppfattning de får när de träffar och pratar med 

omsorgstagarna vilket även Blomberg (2004) beskriver i sin doktorsavhandling. 

Eftersom vinjetterna har kompletterats av en minifokusgrupp där biståndshandläggarna 

bland annat har fått diskutera vad som skulle krävas utöver de behov som är beskrivna i 

vinjetterna för att personerna i de båda fallen skulle beviljas en plats i särskilt boende, 

samt hur de i allmänhet brukar göra sina bedömningar vad gäller rätten till särskilt 

boende, så är det sannolikt att biståndshandläggarna skulle ha gjort samma bedömningar 

i verkligheten. Detta har kontrollerats genom att fråga biståndshandläggarna om de 

skulle stå fast vid sina avslag på ansökan om särskilt boende ifall omsorgstagarna skulle 

vägra att gå med på utökade insatser i form av hemtjänst, vilket de skulle göra.  

Som tidigare nämnts (kap. 4.2) är förtroende och tillit mellan deltagarna en förutsättning 

för en lyckad fokusgrupp. I fokusgruppen flöt diskussionen bra och det fanns inga 
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svårigheter mellan biståndshandläggarna att uttrycka sina åsikter då de är vana vid att 

diskutera med varandra i grupp. 

4.9 Två författare - en arbetsfördelning 

Till att börja med delades arbetet upp med att söka efter artiklar, avhandlingar och 

böcker. Vi gick sedan igenom materialet tillsammans och valde ut det som ansågs vara 

mest relevant för studiens syfte. Vi fortsatte med att lästa igenom och diskutera det 

utvalda materialet innan det delades upp mellan oss. Artiklarna och avhandlingarna 

delades upp så att vi båda sammanställde en artikel och en doktorsavhandling var. 

Rönnbäck och Lindelöfs (2004) doktorsavhandling samt Anderssons (2004) artikel har 

sammanfattats av Elin medan Blombergs (2004) doktorsavhandling och Anderssons 

(2007) artikel har sammanfattats av Irina. I övrigt har vi utformat vinjetterna, 

intervjuguiden, genomfört fokusgruppen, arbetat och skrivit alla delar tillsammans.  

5 Resultat och analys 

Resultaten av vinjetter och fokusgrupp kommer att presenteras och analyseras i följande 

kapitel. Resultaten från vinjetterna och fokusgruppen har sammanställts under två 

huvudrubriker som vidare är indelad i underrubriker efter teman. Resultaten analyseras 

löpande i texten genom att göra kopplingar till teori och tidigare forskning för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Citat har lyfts fram för att tydliggöra viktiga 

poäng och resonemang. 

5.1 Variationer i biståndshandläggarnas bedömningar 

Bedömningar av vinjetterna 

Vinjetterna resulterade i nio avslag i Elsas fall (fall 1). I Brittas fall (fall 2) blev det två 

bifall och sju avslag på ansökan om särskilt boende. Det finns vissa skillnader i hur 

biståndshandläggarna bedömer medicinska och sociala behov, men vinjetterna visar att 

det absolut viktigaste kriteriet för att få en plats i särskilt boende är att det ska finnas ett 

omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt, samt att dessa behov inte kan 

tillgodoses i hemmet genom exempelvis hemtjänst och/eller hemsjukvård. I båda fallen 

anser flertalet biståndshandläggare att behoven inte är tillräckligt omfattande för att 

personerna ska kunna beviljas plats i särskilt boende.  
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För att man ska vara beviljat ett särskilt boende så behöver man nog ha ett 

betydligt större omvårdnadsbehov i mina ögon och lite mer otrygghet i hemmet 

skulle nog behövas i så fall [---] (handläggare A).  

Andersson (2004) påpekar att biståndshandläggare ofta ger avslag på ansökan om 

särskilt boende med hänvisning till att behoven kan tillgodoses i hemmet i form av 

utökade hemtjänstinsatser (Andersson, 2004). Detta överensstämmer med studiens 

resultat då biståndshandläggarna i studien anser att Elsas och Brittas behov kan 

tillgodoses genom utökade insatser i hemmet. De flesta biståndshandläggarna anser att 

de först ska försöka utöka hemtjänstinsatserna innan det kan bli aktuellt att göra en ny 

behovsbedömning i frågan om särskilt boende.  

Man prövar ju alltid att lösa det där personen bor först och främst innan man 

börjar flytta på människor (handläggare C). 

När det gäller särskilt boende är antalet platser begränsade, och därför krävs att 

omsorgstagaren har vissa definierade behov för att beviljas en plats (Dunér & 

Nordström, 2005). Andersson (2007) menar att äldreomsorgen är utbudsstyrd och 

byråkratisk. Även om det kan konstateras att omsorgstagaren har ett omfattande 

omvårdnadsbehov, kan det utifrån utbudet istället tillgodoses hemma med utökade 

insatser. Det byråkratiska arbetssättet gör att när omsorgstagaren blir sämre måste en ny 

utredning inledas för att göra en ny bedömning av situationen. Anderssons (2007) 

resonemang överensstämmer med vårt resultat, då biståndshandläggarna i första hand 

vill pröva att utöka insatserna i hemmet innan det blir aktuellt att göra en ny utredning 

och bedöma om det kan bli aktuellt att flytta till särskilt boende. 

Standardisering av handläggingen 

Flertalet av biståndshandläggare har gjort likartade bedömningar av vinjetterna i de 

båda fallen. Biståndsandläggarna hänvisar i sina bedömningar av vinjetterna till 

Socialtjänstlagens 5 kap. 4§ där det stadgas att ”Socialnämnden ska verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 

en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SFS, 2001:453, 5 kap. 4§). I 

propositionen 1996/97:124.89 som ligger till grund för lagen beskrivs olika 

boendeformer när det gäller omsorg om äldre personer med olika slags funktionshinder 

där fokus ligger på att förstärka möjligheten till eget boende (Regeringskansliet, 1997). 

Flera biståndshandläggare framhåller att det enligt propositionen endast är i de fall där 
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kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet som det kan bli 

aktuellt med ett särskilt boende.  

Utifrån vinjetterna kan det se ut som att det finns en standardisering av 

biståndshandläggningen och att den är styrd av riktlinjer, eftersom 

biståndshandläggarna har gjort likartade bedömningar. Biståndshandläggarna i 

fokusgruppen anser däremot inte att biståndshandläggningen är standardiserad och 

menar att de har stor frihet att fatta egna beslut och att de sällan blir ifrågasatta i beslut 

som rör särskilt boende.  

Alltså nej, jag tycker inte att den är standardiserad, nej (handläggare C) Vi har 

inte så mycket riktlinjer (handläggare A) Nej! (handläggare C) Nej! inte vad 

gäller särskilt boende […] (handläggare A) […] riktlinjerna, de används inte 

mycket och vi är inte mycket låsta av dem (handläggare C). 

Trots att biståndshandläggarna inte anser att handläggningen är standardiserad 

framkommer i fokusgruppdiskussionen ändå mycket som visar på en standardisering. På 

frågan varför de har gjort så likartade bedömningar svarar biståndshandläggarna att det 

säkert kan bero på att de ofta tar upp ärenden som rör boendefrågor i grupp, och 

diskuterar gemensamt, vilket de anser är en rättssäkerhetsfråga. De betonar vikten av att 

samma kommuninvånare ska bli lika behandlad oavsett vilken biståndshandläggare han 

eller hon möter. Vidare beror det också på att de utgår från Socialtjänstlagen i sina 

bedömningar, samt äldreomsorgens värdegrund som säger att äldre ska ha rätt till ett 

värdigt liv och välbefinnande. Utöver detta har de även kommunens riktlinjer att ta 

hänsyn till, men dessa är enligt biståndshandläggarna inte styrande. Riktlinjerna är 

utarbetade av kommunen i samråd med en arbetsgrupp där biståndshandläggarna är 

delaktiga. Oavsett riktlinjer menar biståndshandläggarna att det alltid ska göras en 

individuell bedömning. 

Först är det att man lutar sig mot Socialtjänstlagen, och det handlar om en skälig 

levnadsnivå och att få sina behov tillgodosedda. Sen är det ju riktlinjer men det 

som ligger i grunden är Socialtjänstlagen alltid [---] visst man sneglar på 

riktlinjer det gör man och sen är det ju alltid oavsett om det finns riktlinjer så är 

det alltid individuella bedömningar man tittar på. Riktlinjerna så att säga de kan 

ju vara golvet, men därutöver kan man ju bedöma utifrån den enskildes behov 

(handläggare C). 
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Handlingsutrymme och handlingsfrihet 

Lipsky (2010) betonar i sin teori att gräsrotsbyråkraternas roll gör att det i deras 

handlingsutrymme finns en tolkningsfrihet när de gör sina enskilda bedömningar, och 

att hur de väljer att använda sitt handlingsutrymme och tolka regelverket skapar en 

praxis för hur det tillämpas i praktiken. Handlingsutrymmet är dock begränsat av 

organisationens ramar (Lipsky, 2010). Biståndshandläggarna i vår studie känner sig inte 

styrda av riktlinjer, men är ändå begränsade av övergripande reglering då de utgår ifrån 

Socialtjänstlagen och propositionerna till lagen. Även om biståndshandläggarna uppger 

att de själva är delaktiga i utformningen av riktlinjerna kan dessa inte gå utöver vad som 

sägs i förarbeten och propositionerna till Socialtjänstlagen. Detta i kombination med att 

biståndshandläggarna även diskuterar mycket i grupp när det gäller boendefrågor gör att 

det trots biståndshandläggarnas upplevda handlingsfrihet skapas en standardisering av 

handläggningen. Detta kan antyda att biståndshandläggarna i stor utsträckning utgår 

ifrån komparativa behov i sina bedömningar, det vill säga att de jämför behov med 

liknande ärenden och att de på så vis bidrar till att handläggningen standardiseras (jfr 

Blomberg, 2004; jfr Dunér & Nordström, 2005; jfr Larsson & Thorslund, 2002).  

Även Andersson (2004) diskuterar att en stark gruppkänsla hos biståndshandläggarna 

bidrar till att de gör likvärdiga bedömningar och att den individuella bedömningen 

därför riskerar att falla bort. När biståndshandläggarna handlägger ärenden utifrån 

jämförelser med andra fall utnyttjar sällan biståndshandläggarna sina 

handlingsutrymmen. Biståndshandläggarna i fokusgruppen menar att de diskuterar i 

grupp för att lika ärenden ska behandlas lika oavsett vilken biståndshandläggare 

omsorgstagaren möter och att de trots allt gör individuella bedömningar i varje enskilt 

fall, men detta innebär enligt biståndshandläggarna inte att omsorgstagarna har rätt till 

att själva välja sitt bistånd. Utifrån Lipskys (2010) teori kan det tolkas som att 

biståndshandläggarna väljer att använda sitt handlingsutrymme för att skapa en praxis 

där de handlägger likartade ärenden lika, och det är individen som får anpassa sig till 

organisationen utifrån denna praxis. Biståndshandläggarna har möjligheten att 

ifrågasätta och omformulera beskrivningen av omsorgstagarnas uttryckta behov, och 

definiera behoven utifrån de krav som finns för att kunna få en viss insats. Detta innebär 

inte att biståndshandläggarna inte fäster avseende vid omsorgstagarnas behov, däremot 

förväntas omsorgstagarna ta emot den hjälp som erbjuds, och de erbjudna insatserna 

stämmer inte alltid överens med omsorgstagarens uttryckta behov eller önskemål. 
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En av de variationer som finns i biståndshandläggarnas bedömningar av de två fallen är 

att Britta beviljas plats i särskilt boende av två biståndshandläggare. Det finns även 

vissa skillnader i vilka bedömningar biståndshandläggarna gör inom samma fall, 

exempelvis i hur biståndshandläggarna ser på Brittas omvårdnadsbehov, då två av 

biståndshandläggarna anser att Britta har ett omfattande behov av omvårdnad dygnet 

runt, medan övriga biståndshandläggare anser att hon visserligen har ett 

omvårdnadsbehov, men att det inte är av sådan omfattning att behov av en plats i 

särskilt boende föreligger. Detta kan återkopplas till Lipskys (2010) resonemang då han 

menar att gräsrotsbyråkraterna har en tolkningsfrihet inom sitt handlingsutrymme. 

Dessa två biståndshandläggare som beviljat Britta ett särskilt boende har valt att utnyttja 

sin tolkningsfrihet för att definiera Brittas behov som omfattande och har tagit hänsyn 

till Brittas egen beskrivning av sina behov och önskemål.  

Prioritering av medicinska behov 

Det är flera av biståndshandläggarna som i Brittas fall påpekar att det är viktigt att göra 

en uppföljning inom kort tid (2 - 4 veckor) för att se hur det fungerar med utökad 

hemtjänst och om Britta kan fortsätta bo kvar hemma. I Elsas fall är det i vinjetterna 

endast två biståndshandläggare som föreslår att det är aktuellt att följa upp Elsas 

situation för att utreda om Elsa kan bo kvar hemma med utökad hemtjänst, eller om det 

föreligger behov av att flytta till ett särskilt boende. Detta antyder att 

biståndshandläggarna lägger större vikt på medicinska och fysiska faktorer i sina 

bedömningar, vilket överensstämmer med Lindelöf och Rönnbäcks (2004) studie, där 

de menar att det i utredningar oftast läggs störst vikt på omsorgstagarnas hälsa och att 

faktorer som rör omsorgstagarnas sociala situation oftast blir osynliga i utredningar.  

Även Andersson (2004) menar att de medicinska behoven prioriteras i högre grad än de 

sociala behoven vid behovsbedömningen. I fokusgruppen framkommer att 

uppföljningen av medicinska behov inte ligger hos biståndshandläggarna utan ansvaret 

ligger hos distriktssköterskan och ansvarig läkare. Däremot följer biståndshandläggarna 

upp den sociala biten, vilket motsäger resultaten av vinjetterna. När vi frågar 

biståndshandläggarna varför det de säger inte stämmer överens med resultaten av 

vinjetterna förklarar biståndshandläggarna detta med att det trots allt är 

helhetssituationen de bedömer och följer upp. 
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Man får ju ta helhetsbilden jag menar alltså så… jag följer ju inte upp medicinskt 

men hela situationen så att den fungerar (handläggare B). 

En annan anledning till att flera hade föreslagit en snabb uppföljning av Britta kan 

enligt biståndshandläggarna vara att det finns en större osäkerhet när det gäller beslut 

där många medicinska insatser är inblandade och att de vill kontrollera om de har fattat 

rätt beslut eftersom det alltid finns möjlighet att göra en omprovning av besluten. 

Man kanske känner otrygghet när man har ett beslut när det är mycket 

medicinska …, det kan liksom stå och väga där hur det ska gå. Det kan jag 

känna, än om det är otrygghet och så, men man följer ju upp båda (handläggare 

B). 

En annan aspekt som biståndshandläggarna tar upp är att medicinska behov ofta yttrar 

sig i ett större omvårdnadsbehov. Det kan handla om omvårdnad vid olika tidpunkter 

som är svårt att förutbestämma och därmed är svårt att tillgodose i hemmet. Vill 

omsorgstagaren trots omfattande omvårdnadsbehov fortfarande bo kvar hemma ska 

kommunen ge omsorgstagaren möjlighet till detta enligt kvarboendeprincipen samt i 

förarbetena till Socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna poängterar att det är 

omsorgstagarens eget medvetna val, men att man aldrig kan få hemtjänst dygnet runt 

trots omfattande omvårdnadsbehov. 

Det är de äldre med stora omvårdnadsbehov med alla dessa timmar det är ju dem 

som direkt får ett bifall och ofta grundar detta sig i att man har sjukdomar. Dom 

som är otrygga och kanske… alltså… man skjuter hellre på det beslutet, att ja 

men vi provar med det här och det här, trygghetslarm, social aktivering och 

ledsagning, alltså det skjuter längre på det bifallet tror jag ändå… Ju än de som 

kanske har 40 timmar i veckan (handläggare C). Ja det känns svårare att 

tillfredsställa…( handläggare B). Ja det gör det. Men det ligger lite i det faktiskt, 

att de behoven är lättare att se och mäta. Det är så faktiskt tror jag (handläggare 

C). 

Prioritering av sociala behov 

Biståndshandläggarna menar också att medicinska behov är lättare att mäta, medan en 

social situation kan vara mer diffus. Trots att beslut där den sociala situationen är 

aktuell kan skjutas längre fram innebär inte detta att biståndshandläggarna bortser ifrån 

de äldres sociala situation eller otrygghet i hemmet. Däremot råder en syn på att 
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omsorgstagarna i de allra flesta fall mår bäst i sitt egna hem, och att man i första hand 

ska sätta in insatser som möjliggör för den äldre att känna trygghet och trivsel i sin 

hemmiljö. Biståndshandläggarna i fokusgruppen är överens om att det kan vara svårt att 

bedöma omsorgstagarens situation då det rör sig om otrygghet och ensamhet, och att det 

är viktigt att träffa omsorgstagaren i verkligheten för att skapa sig en helhetsbild. I vissa 

fall kan det vara svårt att tillfredsställa omsorgstagarnas behov i hemmet, när de redan 

har många sociala insatser och tillsyn från hemtjänsten och fortfarande känner 

otrygghet, vilket framgår av följande citat från en biståndshandläggare. 

Jag kan nog känna att det kan vara svårare med den här otryggheten, för känner 

de sig trygga fast de är jättedåliga i hemmet då det är lättare att tillfredsställa det 

än att tillfredsställa den här allmänna otryggheten. Så det hjälper liksom inte hur 

mycket kanske hemtjänstinsatser vi sätter in så har de den här otryggheten, så jag 

känner kan det vara svårt och tillfredsställa. Så är man trygg i hemmet då kan 

man gå hem och vara sängliggande, bara man känner sig trygg i hemmet och vi 

sätter in jättemycket hemtjänst (handläggare B). 

Är man otrygg hemma trots att man inte har något omvårdnadsbehov och alla sociala 

insatser har satts in, är det enligt biståndshandläggarna sanktionerat från Socialnämnden 

att detta kan vara en orsak att flytta till ett särskilt boende. Biståndshandläggarna i 

fokusgruppen skulle vara öppna för att ompröva sina beslut om det visar sig att Elsa 

(fall1) fortfarande inte känner trygghet i hemmet efter att föreslagna insatser prövats. 

5.2 Från önskemål till beviljade insatser 

Relationen mellan uttryckta och bedömda behov 

I vinjetterna uttrycker både Elsa och Britta att de har behov av att flytta till ett särskilt 

boende. Resultaten från vinjetterna visar att Elsas och Brittas önskemål och uttryckta 

behov av insatser sällan stämmer överens med bedömda behov och de insatser som 

beviljas av biståndshandläggarna. Ingen av biståndshandläggarna föreslog särskilt 

boende när de själva fick föreslå insatserna, istället ville samtliga biståndshandläggare 

utöka insatserna i hemmet i första hand. 

Lindelöf och Rönnbeck (2004) menar att omsorgstagaren oftast har en egen uppfattning 

om sina behov medan biståndshandläggarnas behovsbedömning grundar sig i deras 

egna definitioner av omsorgstagarnas möjlighet att själva kunna utföra vissa sysslor. 
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Detta kan många gånger leda till att biståndshandläggarna själva föreslår andra insatser 

än de ansökta utifrån sina egna bedömningar av omsorgstagarnas behov (Lindelöf & 

Rönnbeck, 2004). Detta bekräftar även studiens resultat. I vinjetterna anser några 

biståndshandläggare att Elsas önskemål om att flytta till ett särskilt boende kan bero på 

att hon inte har kunskap om vilken hjälp hon kan få av hemtjänsten för att kunna få sina 

sociala behov tillgodosedda i hemmet och att kunna få en meningsfull tillvaro. Därför 

föreslår de flesta biståndshandläggare att hon i första hand ska informeras om vilka 

insatser som finns möjlighet till att få i det egna hemmet men det innebär inte att hon 

inte får prövat sin ansökan om särskilt boende. De insatser som föreslås för Elsa är 

bland annat ledsagning till träffpunkten upp till fem gånger i veckan, där det finns 

möjlighet att delta i olika aktiviteter samt även kunna äta lunch. Den sociala 

aktiveringen kan utökas ytterligare, exempelvis i form av en promenad de dagar hon 

inte kan ta sig till träffpunkten och hon uppmanas att använda trygghetslarmet även i 

situationer där hon känner sig otrygg, och inte bara i nödfall. Vissa biståndshandläggare 

föreslår även tillsynsbesök för att öka trygghetskänslan.  

Insatser utöver kommunens insatskatalog 

I vinjetterna föreslår vissa biståndshandläggare även att Elsa ska informeras om insatser 

som inte finns med i hemtjänstens insatskatalog. Två biståndshandläggare föreslår 

exempelvis att hon bör informeras om möjligheten att ansöka om färdtjänst som skulle 

öka hennes möjligheter att aktivt kunna delta i samhällslivet medan fyra 

biståndshandläggare föreslår att hon kan kontakta Röda korsets besöksverksamhet som 

innebär att de gör hembesök hos ensamma äldre och kan fungera som ett komplement 

till hemtjänstinsatserna. Lindelöf och Rönnbäck (2004)  menar att insatser som inte 

finns i kommunens insatskatalog ibland erbjuds av biståndshandläggarna som en 

ersättning för kommunens insatser och på så vis kan de dölja ett avslag på en ansökan, 

vilket inte stämmer överens med vår studie. I vår studie framkommer att syftet med att 

erbjuda andra insatser än kommunens snarare handlar om att erbjuda lite extra och att 

dessa insatser kan bidra till en ökad livskvalité för omsorgstagarna. 

Biståndshandläggarna berättar att de brukar erbjuda sig att hjälpa till med kontakter med 

till exempel Röda korsets besöksverksamhet om omsorgstagarna själva är intresserade 

av detta. Biståndshandläggarnas intentioner med detta är att komplettera kommunens 

insatser, men det erbjuds aldrig istället för eller som en ersättning för kommunens 

insatser. 
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Man erbjuder sig att hjälpa till med kontakter t.ex. med Röda korsets 

besöksverksamheter om de är intresserade av det, man kan hjälpa till, då ringer 

man till Röda korset och talar om att jag har en person här som gärna vill ha ett 

besök av er, kan ni kontakta dem och det gör de, och det är bara om den enskilde 

vill (handläggare C). Och det är aldrig istället för insatser utan komplettering av 

det sociala nätverket, om de vill ha (handläggare A). Lite guldkanten […] 

(handläggare B). 

Dubbelhet i gräsrotsbyråkratens roll 

Andersson (2004) menar att det finns en dubbelhet i biståndshandläggarnas resonemang 

kring äldres sociala behov, då de är medvetna om dessa behov men ofta väljer att bortse 

ifrån de äldres sociala behov i sina bedömningar. Även Johansson (2007) beskriver den 

dubbelhet som finns i gräsrotsbyråkraternas roll i deras möten med klienterna. Samtidigt 

som det är ett möte mellan två människor innebär det även ett möte mellan 

organisationen och klienten. Även om gräsrotbyråkraten har ett visst handlingsutrymme 

så är han eller hon som en representant för organisationen ändå styrd av de villkor och 

den praxis som råder inom organisationen.  De organisatoriska ramarna kommer därför 

att påverka relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient vilket innebär att 

gräsrotsbyråkraten behöver anpassa klienten till organisationen för att kunna hantera 

klientens ärende (Johansson, 2007). I studien har det visat sig att även om 

biståndshandläggarna inte är beredda att tillmötesgå Elsas uttryckta behov av en plats i 

särskilt boende så bortser de inte ifrån hennes sociala behov. Däremot visar de 

föreslagna insatserna att biståndshandläggarna försöker tillgodose Elsas behov av 

sociala kontakter och trygghet genom insatser i hemmet, det vill säga insatser som 

ligger inom ramen för organisationens riktlinjer och deras gemensamma praxis.  

Även när det gäller Brittas uttryckta behov finns denna dubbelhet, då de flesta 

biståndshandläggarna anser att hennes behov av omvårdnad inte är så stora att det ger 

skäl för en plats i särskilt boende och istället föreslår andra insatser för att tillgodose 

Brittas behov. Två av biståndshandläggarna beviljar dock Britta en plats i särskilt 

boende med motivering att hon har tilltagande problem med att klara toalettbesök och 

matsituationer, har en sviktande hälsa och oförmåga i vardagen. De anser att hon har ett 

omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Trots att de beviljar Britta en plats i särskilt 

boende anser även dessa biståndshandläggare att det i första hand borde provas att utöka 

hemtjänstinsatserna för att se om Britta skulle känna sig trygg i hemmet med utökade 
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insatser. Tre av biståndshandläggarna som gett avslag på Brittas ansökan är öppna för 

att ändra sitt beslut ifall det skulle visa sig att det inte fungerar med utökade insatser 

från hemtjänsten, och vill därför ha en snabb uppföljning av Britta. Övriga 

biståndshandläggare avslår Brittas ansökan och föreslår istället utökade insatser från 

hemtjänsten med tillsyn ytterligare några gånger per dag samt besök på natten för att 

komma upp på toalettbesök. Hon föreslås även få ett trygghetslarm, matdistribution 

varje dag för en god kosthållning samt hjälp att tillaga frukost, mellanmål och 

kvällsmat. De biståndshandläggare som föreslår hjälp vid måltider anser också att det 

ska finnas hemtjänstpersonal tillgänglig under måltiden. Vid bedömningen av Brittas 

behov finns en skillnad gentemot Anderssons (2004) resonemang om att 

biståndshandläggarna bortser ifrån sociala behov vid handläggningen, då flera av 

biståndshandläggarna i vinjetterna föreslår social aktivering och ledsagning som insatser 

till Britta trots att hon inte har uttryckt ett behov av socialt stöd. Utifrån Anderssons 

(2004) resonemang kan detta förstås som att biståndshandläggarna är beredda att 

tillgodose sociala behov så länge det sker inom ramen för organisationens gemensamma 

praxis, det vill säga att omsorgstagarnas behov i första hand ska tillgodoses i deras 

hemmiljö. Det kan även innebära att biståndshandläggarna försöker styra 

omsorgstagarna i önskad riktning för organisationen genom att avslå en ansökan och 

istället erbjuda andra insatser (jfr Lipsky, 2010). 

Äldres inflytande på biståndsbedömningen  

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraten har en maktposition som kan användas för 

att själv försöka styra klienterna i önskad riktning för verksamheten, och att detta bland 

annat kan ske genom att inte erbjuda andra alternativ till en insats än den som erbjuds 

av gräsrotsbyråkraten. Lipskys (2010) resonemang kan jämföras med hur 

biståndshandläggarna i vår studie betonar att omsorgstagarna inte har rätt att själva välja 

vilket bistånd de vill ha. Biståndshandläggarna poängterar att om omsorgstagaren inte är 

nöjd med beslutet har han eller hon alltid rätt till att överklaga. Därför skulle 

biståndshandläggarna i fokusgruppen stå fast vid sina beslut även om personerna i de 

två vinjetterna skulle vägra att gå med på utökade insatser från hemtjänsten. 

Man har inte full rätt att välja vilket bistånd man vill ha [---] (handläggare C). 

Som jag bedömer så ingen ut av dessa personer som ansökte var så att säga hade 

något mentalt funktionshinder. Alla kunde föra sin egen talan och kan man göra 

det så har man alltid ett eget val att ta eget beslut. Vill jag inte ha något så är det 
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inte ett skäl att flytta till ett särskilt boende. Man väljer helt och hållet själv 

(handläggare A). Men det är ju för att är de klara så har de ett eget val ett eget 

ansvar. Väljer de då att nehej, då bor jag hemma utan hemtjänst, då har de ju valt 

sig på något sätt va, så att man behöver ju prova hemtjänst först (handläggare B). 

Och man har alltid rätt att överklaga beslutet (handläggare A). 

Biståndshandläggarna menar det i vissa situationer kan vara svårt att bedöma vad som 

är ett behov och vad som är ett önskemål. Ibland kan omsorgstagarna uttrycka att de har 

behov av hjälp med saker de egentligen klarar själva, istället kan det vara så att de är 

ensamma och vill att någon ska komma dit eller också kan det vara av 

bekvämlighetsskäl. Biståndshandläggarna menar att det måste finnas en avvägning 

mellan de behov som omsorgstagaren uttrycker och de behov som de själva upplever att 

personen har. I sådana situationer försöker biståndshandläggarna att hitta en balans för 

att kunna tillgodose både de sociala behoven och de praktiska behoven.   

[…] En person kan ju själv uttrycka någonting så att de behöver medan jag kan 

tycka nej, jag ser att du faktiskt ser ut att kunna klara dig själv. Då får jag försöka 

komma fram till varför uttrycker du på det viset. Det kan ju vara att man vill 

ha… man kanske har preciserat att man vill ha hjälp med städningen och man vill 

ha hjälp med promenad eller någonting och man kanske egentligen klarar det 

själv men det som man är ute efter kan vara sällskapet, att det kommer någon och 

man får försöka luska lite i det vad är det som det står för när man har den 

känslan att det … (handläggare C). Det kan ju faktiskt vara att de tycker att jag 

kan göra det själv men så får ju grannen det så jag ska också ha det, så att även 

om de själva kan utföra så kan det många gånger vara bekvämlighetsskäl kan det 

framkomma […] (handläggare A). 

Specialiserad biståndshandläggning och rättsäkerhet 

Biståndshandläggarna menar att det även kan vara tvärtom, att de ser att personen har 

behoven medan personen själv anser att han eller hon klarar sig utan hjälp. I dessa 

situationer lägger biståndshandläggarna stor vikt på motivationsarbete och återkommer 

flera gånger för att få personen att ta emot hjälp. Detta visar att trots att 

biståndshandläggarna själva definierar de äldres behov i vissa situationer, gör de det 

oftast utifrån en helhetssyn på omsorgstagarnas livssituation och med målsättningen att 

den äldre ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Genom att informera den äldre om 

vilken hjälp som finns att få snarare än att påtala vad de anser att den äldre behöver, 
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försöker biståndshandläggarna även ta hänsyn till de äldres integritet och rätt till 

självbestämmande. Att biståndshandläggarna försöker motivera äldre att ta emot hjälp 

då de ser att behoven finns kan vara en effekt av övergången till specialiserad 

biståndshandläggning då biståndshandläggarna inte har det ekonomiska ansvaret för de 

utförda insatserna.  

Blomberg (2004) menar att intentionerna med specialiserad biståndshandläggning var 

att skilja på rollen som beställare och utförare vilket skulle uppmärksamma 

brukarperspektivet som är en viktig aspekt i mötet med omsorgstagarna. Detta skulle 

stärka de äldres rättsäkerhet, men Blomberg (2004) påpekar att handläggningen har 

standardiserats av rutiner och regler som gör det omöjligt för biståndshandläggarna att 

påverka insatserna då dessa är förutbestämda. Blomberg (2004) menar att den ökade 

standardiseringen av handläggningen har skapat en restriktivare hållning bland 

biståndshandläggarna vilket motsägs av biståndshandläggarna i hans studie samtidigt 

som de medger att de har ett budgetansvar (Blomberg, 2004). Inte heller 

biståndshandläggarna i fokusgruppen anser att handläggningen är standardiserad och 

känner att de har frihet att göra egna bedömningar utan att bli ifrågasatta. Två av 

biståndshandläggarna i fokusgruppen har erfarenheten av att arbeta som både beställare 

och utförare innan reformen 1996, och de anser att det är stor skillnad på hur detta 

påverkar deras handläggning nu när de inte längre har ansvaret för personal och de 

ekonomiska resurserna och att detta arbetssätt är mer rättssäkert. 

O ja, detta är mycket mer rättssäkert för man oavsett om man inte skulle det hade 

man i baktanken hur man ska lösa det (handläggare C). Den tiden har jag ingen 

personal och… nej, det här är betydligt säkrare (handläggare B). Mycket, mycket 

(handläggare A). 

Samtidigt som biståndshandläggarna anser att handläggningen har blivit mer rättssäker 

efter övergången till specialiserad biståndshandläggning och vi kan se att 

biståndshandläggarna försöker få äldre som de ser har ett behov av hjälp att ta emot 

insatser trots att de inte uttrycker något behov, finns det fortfarande tendenser att avväga 

kostnader när det finns flera alternativa lösningar för att tillgodose omsorgstagarnas 

behov. I vinjetterna är det två av biståndshandläggarna som resonerar kring kostnader 

för insatserna. De menar att eftersom personerna själva har ansökt om särskilt boende 
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och där det skulle visa sig bli dyrare att verkställa antalet hemtjänsttimmar jämfört med 

kostnader för en plats i särskilt boende skulle de istället bevilja boendet.  

Strategier vid biståndsbedömningen 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) urskiljer i sin undersökning två typer av strategier vid 

biståndsbedömningen. Den brukarorienterade biståndshandläggaren fokuserar på 

brukarens önskemål och behov, medan den förvaltningsorienterade 

biståndshandläggaren fokuserar på organisationens riktlinjer och resurser (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Kostnadsorienteringen hos biståndshandläggarna kan kopplas till 

Lindelöf och Rönnbäcks (2004) resonemang som visar att biståndshandläggarna i viss 

mån kan vara förvaltningsorienterade. Samtidigt finns det en stor vilja bland 

biståndshandläggarna att försöka hitta lösningar för att kunna tillmötesgå 

omsorgstagarnas behov i hemmet, vilket visar att biståndshandläggarna försöker vara 

brukarorienterade inom ramen för deras gemensamma praxis. Vi kan återkoppla detta 

till Johanssons (2007) resonemang kring gräsrotsbyråkraternas dubbla roll där å ena 

sidan finns klienterna som vill ha en viss service eller resurs utifrån individuella behov, 

medan organisationen ställer krav på att gräsrotsbyråkratens handlande ska ske inom 

organisationens riktlinjer och att individerna ska anpassas till organisationen. Eftersom 

det enligt riktlinjerna krävs ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt för att erhålla 

en plats i särskilt boende, har biståndshandläggarna hanterat konflikten mellan sitt 

engagemang i omsorgstagarna och organisationens krav genom att istället erbjuda 

omfattande insatser i hemmet som anpassats efter omsorgstagarnas behov. 

6 Avslutande diskussion 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av resultat och analys som ger svar på 

studiens frågeställning. Vidare kommer en fördjupad diskussion av resultaten i relation 

till tidigare forskning. Diskussionen avslutas genom att presentera förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka behovsprövningen under biståndshandläggningen 

och se om det prioriterades olika mellan sociala och medicinska behov när det gäller 

rätten till särskilt boende och i så fall varför dessa prioriteringar sker. Vi ville även se 
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hur stort utrymme de äldres önskemål och uttryckta behov får i biståndshandläggarnas 

bedömningar. Resultaten visar att det finns en viss skillnad på prioriteringen mellan 

medicinska och sociala behov, men att det som biståndshandläggarna menar är 

avgörande för att få en plats i särskilt boende är att det krävs ett omfattande 

omvårdnadsbehov dygnet runt och att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Studien visar att det finns en viss tendens att prioritera medicinska behov före sociala 

behov när det gäller rätten till särskilt boende, vilket biståndshandläggarna förklarar 

med att de medicinska behoven är lättare att se och mäta, och att de oftast tar sig uttryck 

i ett större omvårdnadsbehov. Detta innebär inte att sociala behov prioriteras bort under 

handläggningen, men biståndshandläggarna anser att dessa behov i första hand ska 

tillgodoses genom insatser i det egna hemmet, innan frågan om särskilt boende kan bli 

aktuell. Vidare visar resultaten att omsorgstagarnas uttryckta behov sällan 

överensstämmer med bedömda behov av biståndshandläggarna och att de beviljade 

insatserna oftast inte överensstämmer med den ansökta insatsen.  

6.2 Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 

Studien visar att biståndshandläggarna gör likartade bedömningar vilket kan tyda på en 

standardisering av handläggningen. Lipsky (2010) och Johansson (2007) menar att varje 

enskilt fall är unikt och det finns möjlighet att ta individuella hänsyn vid beslutsfattande 

utifrån regelverkets tolkningsutrymme. Socialtjänstlagens utformning som en ramlag 

skulle kunna bidra till ett större tolkningsutrymme för biståndshandläggarna. Genom att 

skapa vissa gemensamma kriterier för vilka som har rätt till en plats i särskilt boende 

kan istället biståndshandläggarnas handlingsfrihet begränsas. Studien visar att det 

faktiska handlandet vid handläggningen till stor del överensstämmer med kommunens 

målsättning att äldre så länge som möjligt ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv 

i egen bostad i en miljö där den äldre känner sig hemma (jfr Karlskrona kommun, 

2012).  

Dunér och Nordström (2005) poängterar att rättsäkerheten dels handlar om vilken 

lagstiftning tjänstemännen utgår ifrån och dels hur de tillämpar dessa lagar. Eftersom 

Socialtjänstlagen är en ramlag som anger övergripande mål och ramar för verksamheten 

kan det vara svårt för den enskilde att få en uppfattning om sina rättigheter enligt lagen 

då lagen inte preciserar vilka behov som ger de äldre rätt till insatser. Dunér och 

Nordström (2005) menar att Socialtjänstlagen är en universell lag och gäller därför alla 
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medborgare och inte bara äldre, medan LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) är en rättighetslag som preciserar konkreta rättigheter för den grupp 

som ingår i lagens personkrets. Därför har en person som ingår i LSS personkrets rätt 

till de insatser som preciseras i lagen, medan äldres rätt till insatser enligt 

Socialtjänstlagen först ska prövas genom en behovsbedömning, och därmed beror på 

hur tjänstemännen tolkar lagen och definierar deras behov. 

Handläggningens formalisering gör att biståndshandläggarna kan stödja sig på lagar och 

riktlinjer när de ger avslag på ansökningar där det inte är självklart om det ska bli bifall 

eller avslag (jfr Andersson, 2004; jfr Blomberg, 2004). Biståndshandläggarna i vår 

studie upplever inte själva att handläggningen är standardiserad, men anser att det är 

viktigt för rättssäkerheten att de gör lika bedömningar och poängterar att lika fall ska 

behandlas lika. Att Elsa och Britta (fall 1 och 2) har fått samma bedömning av olika 

biståndshandläggare, kan vi säga är rättsäkert eftersom utfallet av en och samma 

utredning bör bli det samma oberoende av vilken biståndshandläggare personen har (jfr 

Dunér & Nordström, 2005). Men eftersom det framkommer i fokusgruppen att 

biståndshandläggarna även jämför likartade fall anser vi att det kan finnas en risk att den 

individuella behovsprövningen faller bort, vilket även Lindelöf och Rönnbäck (2004) 

påpekar. Vi menar att det är en viktig poäng att likartade bedömningar av samma person 

inte är detsamma som att göra likartade bedömningar av olika personer med likartade 

behov. Enligt Socialtjänstlagen har alla rätt till en individuell behovsprövning, men om 

lika fall behandlas lika finns det anledning att vara kritisk till denna form av 

rättviselogik. Mot synen att lika ska behandlas lika kan man också vända på 

rättviselogiken och säga att olika ska behandlas olika för att det ska vara rättvist och att 

alla ska få den individuella prövningen de har rätt till enligt Socialtjänstlagen. Både 

rättviselogikerna kan diskuteras och ifrågasättas. Medan den individuella prövningen 

riskerar att falla bort och den enskildes uttryckta behov får mindre utrymme när lika 

behandlas lika, finns det en risk att bedömningarna blir partiska och godtyckliga när 

olika behandlas olika. Utan riktlinjer och en gemensam praxis menar vi risken kan öka 

att biståndshandläggarna påverkas av personkemi och sympati för vissa omsorgstagare 

vid behovsbedömningen samt kan påverkas av anhöriga. Därför bör det finnas en balans 

mellan standardisering och individuell anpassning vid behovsbedömningen.  
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Även om den tidigare forskning som har presenterats har några år bakom sig 

överensstämmer den till stor del med studiens resultat. Det som skiljer resultatet från 

tidigare forskning är att det finns en tydligare benägenhet att erbjuda insatser utöver de 

som finns i kommunens insatskatalog, som exempelvis att vara behjälplig att kontakta 

Röda korsets besöksverksamhet. Detta görs som en extra service till omsorgstagarna om 

de önskar detta, och ses som ett komplement till kommunens insatser. Insatserna 

erbjuds aldrig istället för kommunens insatser. Här finns en skillnad från Lindelöf och 

Rönnebeck (2004) studie som visar att biståndshandläggarna i deras studie hänvisar 

omsorgstagare till privata och frivilliga aktörer och på så vis finns risk att de döljer 

avslag på ansökningar om serviceinsatser från kommunen. Det finns även en skillnad 

från Anderssons (2004)  studie där hon menar att biståndhandläggarna är medvetna om 

de äldres sociala situation men att de ändå väljer att bortse ifrån detta. I vår studie kan vi 

inte hävda att biståndshandläggarna bortser ifrån de äldres sociala behov. Däremot utgår 

de först och fräst ifrån Socialtjänstlagen och dess förarbeten samt organisationens 

riktlinjer vid utformningen av biståndet vilket innebär att de äldres omsorgsbehov i 

första hand ska tillgodoses i det egna hemmet. Därför är de måna om att försöka 

tillgodose dessa behov i hemmet innan det eventuellt kan bli aktuellt att bevilja en plats 

i särskilt boende. Detta medför att biståndshandläggarna ändå ställer vissa krav på 

omsorgstagarna och att omsorgstagarna inte själva får välja sitt bistånd.  

Den tidigare forskning och artiklar som presenterats visar att synen på att de äldre mår 

bäst av att bo kvar i sin hemmiljö har förstärkts genom åren vilket även vår studie kan 

bekräfta. Denna syn har bidragit till att de äldre som kommer till ett särskilt boende har 

ett större omvårdnadsbehov och vårdtyngden har ökat i de särskilda boendeformerna (jfr 

Andersson, 2007; jfr Edebalk & Petersson, 1987; jfr Trydegård, 2007). Samtidigt som 

äldre med omfattande vårdbehov ges möjlighet att bo kvar hemma så länge de önskar, 

har äldre med enbart sociala behov som vill flytta till ett särskilt boende svårare att få 

beviljat en plats då de inte har något fysiskt omvårdnadsbehov. Eftersom vårdtyngden 

har blivit större och omsorgstagarna ofta har omfattande medicinska och fysiska behov i 

de särskilda boendena är det inte givet att äldre med sociala behov som beviljas en plats 

får sina behov av socialt umgänge tillgodosedda i ett särskilt boende. Då äldre med 

huvudsakligen sociala behov kan missgynnas borde denna problematik lyftas fram och 

det vore därför intressant att göra vidare studier där de äldres egna perspektiv kommer 

fram. Ett förslag till vidare forskning är därför att göra en studie av äldres egna 
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upplevelser av hur sociala behov bemöts och tillgodoses. Eftersom 

biståndshandläggarna alltid träffar omsorgstagarna innan de fattar beslut i ett ärende är 

ett annat förslag till vidare forskning att göra en liknande studie kompletterat av 

observationer av biståndshandläggarnas hembesök och vårdplaneringar för att se hur 

biståndshandläggarna bemöter och hanterar äldres uttryckta behov och önskemål för att 

säkerställa att resultaten som framkommer överensstämmer med verkligheten.  
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Bilaga 1 

Fall 1 

Elsa är 78 år gammal. Hon är änka sedan ett år tillbaka och bor ensam i enplans villa, 

som är anpassat till rollator. Elsa har varit hemmafru, hon har även hjälpt sin man med 

pappersarbete i hans snickarfirma. Elsa har en son, Niklas, som hon har bra kontakt 

med. Han hälsar på Elsa så ofta han hinner, ca en gång i veckan och hjälper till att 

handla. Elsa har sedan tidigare trygghetslarm, hjälp med social aktivering 1 timme i 

veckan, då brukar Elsa gå en promenad. Hon har även ledsagning, som Elsa använder 

när hon går till läkarbesök samt matdistribution varannan dag. ADL
5
-mässigt klarar 

Elsa sig bra hemma och hon sköter de flesta hemsysslor på egen hand. Hon har problem 

med ett svagt knä som gör att benen sviktar ibland, men annars är hon vid bra hälsa. 

Hon går med rollator som stöd både ute och inne. 

Elsas son Niklas ringer till biståndshandläggaren XXXX och berättar att Elsa har ramlat 

hemma. Detta är inte första gången som Elsa har ramlat och både, sonen och Elsa 

känner sig oroliga att det ska hända igen. Elsa önskar att få träffa biståndshandläggaren 

för att diskutera sin situation.  

Vid hembesöket där Elsa, sonen och biståndshandläggare XXXX deltar framkommer att 

Elsa känner sig väldigt ensam och isolerad hemma. Sonen hinner inte besöka henne så 

ofta som hon vill då han har en egen familj och ett jobb att sköta. Elsa ringer ofta till 

sonen och undrar om han inte kan komma och hälsa på. Elsa saknar sin man mycket. 

Hon har inte heller några nära vänner kvar i livet som hon kan umgås med och hon 

känner att hon saknar någon att prata med. Dagarna blir så långa när hon bara sitter själv 

hela tiden. Hon är ledsen och gråter när hon berättar att hon har ramlat. Detta har även 

hänt tidigare men hon har aldrig skadat eller brutit sig. Elsa har inte vågat gå ut sedan 

hon ramlade sista gången. Hon är rädd att hon ska ramla igen och bli liggande utan att 

någon hittar henne. Hon är även orolig att något ska hända då hon är själv hemma. Hon 

läser tidningen varje dag, och har läst om äldre som har ramlat och blivit liggande i flera 

dagar utan att någon hittat dem och om äldre som blivit rånade i sitt hem. Nu när hon 

inte vågar gå ut själv känner hon sig ännu mera isolerad än innan. När hon gick ut 

                                                 
5 Aktiviteter för dagligt liv – Activities of Daily Living 



 

43 

 

kunde hon i alla fall prata med grannarna när hon träffade på dem utanför. Elsa utrycker 

att hon inte vill bo kvar hemma längre och vill komma till ett boende för att få träffa 

andra äldre, få uppleva en social gemenskap och slippa ensamheten. Det skulle även 

kännas tryggare att ha personal kring sig i fall hon skulle ramla igen. Även sonen 

uppger att han skulle känna sig tryggare om hans mamma fick plats i ett boende. 

 

 Vilka insatser skulle du själv föreslå utifrån Elsas situation?  

 

 Kommer Elsa beviljas ett särskilt boende? Gör en 

behovsbedömning och ge bifall eller avslag. Motivera beslutet! 
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Fall 2 

Britta är 79 år gammal. Hon bor ensam i en tillgänglig lägenhet på markplan. I sitt 

yrkesverksamma liv har Britta arbetat i en affär. Britta har en son Bernt, som hon har 

bra kontakt med. Sonen bor nära sin mamma och brukar hälsa på ungefär en gång i 

veckan, samt hjälper mamman med tvätt och vid läkarbesök. Britta har sedan tidigare 

beviljats hjälp i hemmet i form av dagliga besök morgon, middag och kväll då hon får 

hjälp med klädsel, personlig hygien, egenvård i form av insulinsprutor, mediciner och 

stödstrumpor, städ varannan vecka, samt hjälp med dusch och inköp. Britta har behov 

av hjälp med viss ADL, hon har fram tills nu klarat att förflytta sig själv med hjälp av 

rollator. Hon har rullstol när hon ska förflytta sig längre sträckor. Britta har 

insulinbehandlad diabetes. Hon har även problem med hjärtat, hon har haft hjärtinfarkt 

vid två tillfällen, och har fortfarande problem med vätska på lungorna och 

andningssvårigheter.  Hon besväras även av yrsel samt nedsatt syn och hörsel. 

Brittas son, Bernt, tar kontakt med biståndshandläggaren XXXX per telefon och berättar 

att hon är orolig för sin mamma. Mammans hälsotillstånd har förvärrats den senare 

tiden, och det fungerar inte hemma då mamman ofta ringer och behöver hjälp med olika 

saker. Sonen vill att biståndshandläggaren gör ett hembesök hos mamman för att hitta 

en lösning på situationen. 

Vid hembesöket där Britta, sonen och biståndshandläggare XXXX deltar framkommer 

att Brittas andningssvårigheter och hennes ork har försämrats. Hon har även svårt med 

yrseln som blivit värre senaste veckorna. Hon har fått svårt att förflytta sig på egen 

hand, och hon har svårt att sköta toalettbesöken själv. Det har hänt att hon har ringt till 

sonen på natten då hon har behövt gå på toaletten, men inte vågat gå upp själv. Hon har 

även ramlat vid ett tillfälle då hon försökte ta sig till toaletten. Hon har också fått svårt 

att värma mat och duka fram och har problem med att komma ihåg att äta regelbundet. 

Eftersom hon har diabetes är det viktigt att hon sköter sin kosthållning. Sonen anser att 

mammans situation är ohållbar. Britta uppger att hon känner att det inte längre fungerar 

att bo kvar hemma eftersom hennes hälsa har försämrats snabbt, och att hon önskar att 

få en plats i ett särskilt boende för att ha tillgång till personal som kan hjälpa henne 

dygnet runt. 
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 Vilka insatser skulle du själv föreslå utifrån Brittas situation? 

 

 Kommer Britta beviljas ett särskilt boende? Gör en 

behovsbedömning och ge bifall eller avslag. Motivera beslutet! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Saknades någon information för att kunna göra en bedömning i något av fallen? I så fall 

vad? 

Tror ni att er bedömning påverkades av att ni inte har fått träffa personerna i 

verkligheten? (Är det lättare att ge avslag om ni inte träffats i verkligheten?) 

På vilket sätt skulle den medicinska och sociala statusen behöva ändras för att boende 

skulle beviljas i fallet Elsa och Britta? 

Om personerna i fall 1 och 2 vägrar gå med på utökade insatser i form av hemtjänst, står 

du/ni fast vid ditt/ert avslag? Hur hanteras detta? 

Utifrån vinjetterna har ni gjort väldigt likartade bedömningar. Hur kommer det sig att ni 

har så lika bedömningar? Är det bra att handlägga lika? Varför?  

(Hur länge har ni jobbat i organisationen? Upplever ni att det finns skillnad på äldre/ 

yngre handläggares bedömningar?) 

Vilken standardisering finns för bedömningen, är det riktlinjer, diskussion i grupp, 

kollegialgranskning?  

Upplever ni er styrda av organisationens riktlinjer vid behovsbedömningen? Om ja, hur 

har ni upplevt och hanterat konflikten mellan ert engagemang för omsorgstagaren 

gentemot riktlinjerna? 

Är ni nöjda med riktlinjerna? Hur utarbetas de? Är ni delaktiga i utarbetningen av 

riktlinjerna? 

Hur stor frihet känner ni att ni har i ert handlingsutrymme? 

Hur arbetar ni för rättsäkerhet? Anser ni att det finns en risk att den individuella 

prövningen faller bort när handläggningen standardiseras, t.ex. i form av riktlinjer?  
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Hur kommer er professionalitet till användning när handläggningen är så standardiserat 

av riktlinjer? 

Hur förhåller ni er till omsorgstagarens önskemål att ansöka om särskilt boende i 

situationer där ni anser att det kommer bli ett avslag, händer det att ni avråder någon 

ifrån att söka? (i så fall varför?) 

Upplever ni ofta situationer där det är svårt att göra en bedömning av omsorgstagarens 

behov? Vilka behov är ni beredda att tillgodose? Vid bedömningen, lägger ni störst vikt 

på omsorgstagarens beskrivning av sina önskemål och behov, eller definierar ni själva 

omsorgstagarens behov utifrån era riktlinjer? 

Händer det ofta att ni hänvisar omsorgstagare till andra insatser än kommunens, ex. 

Röda korsets besökstjänst? Vad är intentionerna eller tankarna med detta? 

Vilken uppföljning kommer att bli aktuell i fallet Elsa och i fallet Britta?  

Hur upplevde ni att medverka i vår studie? 

Är det något ni själva vill tillägga?  
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