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The aim of this study was to examine care managers and how they understand and 

use their discretion. We used a qualitative method and the data was gathered by 

semi-structured interviews. We interviewed eight care managers in four different 

municipalities in southern Sweden. The theoretical approach we used was 

Michael Lipsky’s theory about street-level bureaucracy. Roine Johansson has 

developed Lipsky’s theory and adapted it to Swedish conditions, so we used his 

adapted theory in order to understand our data. The data was divided into two 

different categories: firstly, how the municipal guidelines are designed; and 

secondly, how the care managers used the guidelines. We found that different care 

managers reacted differently depending on which municipality they worked for. 

We managed to distinguish differences in how the care managers’ use of the 

guidelines differed depending on the kind of support the elderly in their care 

required. The care managers use the guidelines as a support to help them in their 

work. However, our study showed that some of our interviewed subjects followed 

the guidelines more strictly than others. Our result shows that some care managers 

use their discretion more than other care managers. One of our findings was that 

the care managers often use experts from other professions such as doctors and 

occupational therapists. The main conclusion of our study is that the requests 

made by the elderly in their care were granted if their profile was in accordance 

with the guidelines. If the request was not in accordance with the guidelines the 

request would necessitate a justification, either medical or social, in order to be 

granted.   

 

 

 

 

Keywords: street-level bureaucracy, care manager, discretion, guidelines, 

eldercare 

 

Nyckelord: gräsrotsbyråkrati, biståndshandläggare, handlingsutrymme, riktlinjer, 

äldreomsorg 



2 
 

Innehållsförteckning 
1 Problemformulering .................................................................................................................... 3 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................ 5 

1.2 Forskningsfrågor ......................................................................................................................... 5 

2 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 6 

2.1 Ramar för handlingsutrymme ..................................................................................................... 6 

2.2 Beslutsprocessen ......................................................................................................................... 8 

3 Teori ............................................................................................................................................ 10 

3.1 Gräsrotsbyråkratens arbete........................................................................................................ 10 

3.2 Gräsrotsbyråkratens arbetsätt .................................................................................................... 11 

3.3 Autonomi .................................................................................................................................. 12 

4 Metod .......................................................................................................................................... 14 

4.1 Vetenskapligteoretisk ansats ..................................................................................................... 14 

4.2 Semistrukturerad intervju.......................................................................................................... 15 

4.3 Etiska överväganden ................................................................................................................. 15 

4.4 Urval och urvalsmetod .............................................................................................................. 16 

4.5 Tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 17 

4.6 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 19 

4.6.1 Validitet ........................................................................................................................ 19 

4.6.2 Reliabilitet ..................................................................................................................... 19 

4.6.3 Arbetsfördelning ........................................................................................................... 20 

4.6.4 Metoddiskussion ........................................................................................................... 20 

5 Resultat och analys .................................................................................................................... 22 

5.1 Riktlinjer ................................................................................................................................... 22 

5.1.1 Vem har beslutat riktlinjerna? ....................................................................................... 23 

5.2 Hur används riktlinjerna? .......................................................................................................... 23 

5.3 Kategorisering av brukare ......................................................................................................... 24 

5.4 Beskrivningar av att riktlinjer följs ........................................................................................... 25 

5.5 När de inte följer riktlinjer ........................................................................................................ 26 

5.5.1 Andra experters roll ...................................................................................................... 29 

5.6 Likabehandling – är det eftersträvansvärt och är det möjligt? .................................................. 29 

5.7 Skälig levnadsnivå .................................................................................................................... 32 

5.8 Autonomi .................................................................................................................................. 34 

6 Diskussion ................................................................................................................................... 37 

6.1 Individanpassning eller likabehandling .................................................................................... 37 

6.2 Handlingsutrymme vid kommunala riktlinjer ........................................................................... 38 

6.3 Vidare forskning ....................................................................................................................... 38 

Referenser ...................................................................................................................................... 40 

Bilaga 1 Informationsbrev ........................................................................................................... 42 

Bilaga 2 Intervjuguide .................................................................................................................. 43 

 



3 
 

1 Problemformulering 

Handläggningsprocessen för en biståndshandläggare, när en människa anser sig 

vara i behov av en insats, startar med en ansökan från den enskilde. Detta leder till 

att biståndshandläggaren startar en utredning som innehåller en kartläggning av 

klientens behov, vilka resurser omgivningen och individen själv har samt 

klientens livsstil och vanor. Detta sammanställs och leder till en bedömning om 

hur behoven kan tillgodoses och hur behoven står sig i relation till lagstiftningen. 

Utredningen leder i nästa steg till ett beslut som ska svara mot behoven och att 

den enskilde ska få en skälig levnadsnivå (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

En möjlig teoretisk ingång för att betrakta vad som händer vid en 

biståndshandläggning är Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. 

Biståndshandläggare är, som vi uppfattar Michael Lipsky (2010), 

gräsrotsbyråkrater. Att vara gräsrotsbyråkrat innebär att man har 

handlingsutrymme och direktkontakt med klienter i sitt arbete. Dunér & 

Nordström (2007) menar att gräsrotsbyråkrater måste tolka lagen och de 

kommunala riktlinjerna vid beslutsfattande. De menar att detta kan ge stöd i 

beslutandeprocessen men även att det kan skapa en osäkerhet hos 

biståndshandläggare om hur de ska använda detta i individuella fall.  

Marie Wörlén (2010) har använt sig av Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater och förklarar att socialarbetare ofta har ett betydande 

handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor 

utsträckning hjälpen ska erbjudas.  

Som brukare av socialt arbete anpassar man sig för att få just den hjälp man vill 

ha. Brukaren måste presentera sig på ett sätt så handläggaren finner det lämpligt 

att tillstyrka hjälpbehovet och hjälpa till för att lösa det (Svensson, Jonsson & 

Laanemets, 2008). Roine Johansson (2007) beskriver detta ur gräsrotsbyråkratens 

perspektiv och hur gräsrotsbyråkraten försöker få brukaren att passa in i 

organisationen.  

Serviceanpassning för brukare, som Svensson, Jonsson & Laanemets (2008) 

beskriver som att brukarnas egna röster kan förfina hjälpen de får, är en annan del 

som handläggare måste anpassa sig till. Båda dessa argument kan troligen 
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försvåra för handläggarna när det gäller att fatta beslut. De har inte bara lagar och 

riktlinjer att anpassa sig till, det gäller även att få med brukarnas önskemål och 

undersöka om de verkligen är i behov av just det de säger sig vara. Vi kommer 

framförallt att fokusera på denna process ur gräsrotsbyråkratens perspektiv. 

Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som innehåller flera paragrafer där det 

finns ett utrymme för handlingsfrihet och tolkningsfrihet. Exempelvis 4 kapitlet 1 

§ där frasen ”Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 

möjligheter att leva ett självständigt liv.”. Formuleringen i den här lagtexten ger 

biståndshandläggare ett handlingsutrymme vid beslutsfattande.  

En gräsrotsbyråkrat som arbetar inom socialt arbete befinner sig enligt Molander 

(2011) i en juridisk kontext där likabehandlingsprincipen är viktig och i en 

omsorgskontext där individualiseringsprincipen är central. Ett problem kan 

uppdagas när gräsrotsbyråkraten har två mål att sträva mot och att uppnå båda inte 

är praktiskt möjligt. 

Likabehandlingsprincipen innebär enligt Molander (2011) att alla behandlas lika 

inför lagen, vilket även hänvisas i Regeringsformen 1 kapitlet 9 § (1974:152).  

Med individualiseringsprincipen menar Molander (2011) att information som 

kommit till en handläggare tas i beaktande för att komma till bästa gagn för 

brukaren. Behovet bedöms utifrån vem brukaren är samt var brukaren befinner sig 

i sin livssituation för att få ett individuellt och anpassat beslut.  

Roine Johansson (2007) beskriver gräsrotsbyråkraternas allmänt utmärkande 

arbetssätt som att de gör individuella tillämpningar av generella regler och 

riktlinjer. Därför ingår det i socialarbetarens arbetsroll att använda sitt sunda 

förnuft, sin improvisationsförmåga och dessutom en mänsklig dimension av 

beslutsfattandet som inte går att kodifiera eller förklaras på ett vetenskapligt sätt.  

Vårt intresse till att skriva en uppsats om handlingsutrymme härrör från att det är 

ett begrepp som varit aktuellt under i stort sett hela utbildningen. Diskussioner 

och läroböcker har gjort att vi skapat oss en föreställning om att 

handlingsutrymme är en självklarhet i socialarbetarens yrkesroll. När sedan 

praktiken började fick vi även möjligheten att uppleva det själva. Det som först 
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diskuterades av oss var begreppet good enough, alltså vad som är tillräckligt bra 

och hur man vet vad som faktiskt är tillräckligt bra. Detta ledde till vår vilja att 

försöka ta reda på hur socialarbetare faktiskt tillämpar sitt handlingsutrymme.  

För att avgränsa vårt undersökningsområde och vårt urval av intervjupersoner så 

väljer vi att fokusera på äldreomsorgshandläggare. Detta med en förhoppning av 

att de inte är lika trötta på att studenter vill intervjua dem samt att vi får en större 

chans att se helheten i ett område inom socialt arbete.  

Det har dykt upp många frågor hos oss som skulle vara intressanta att undersöka. 

Vi som författare tycker att det är intressant att undersöka hur utvalda 

biståndshandläggare upplever svårigheterna gällande att de arbetar både mot 

individualiseringsprincipen och likabehandlingsprincipen och om detta i sig leder 

till ett försvårande av att fatta beslut. Att biståndshandläggare även har riktlinjer 

att förhålla sig till är ytterligare en dimension som väcker intresse. Dunér & 

Nordström (2007) skriver att många kommuner har riktlinjer med detaljerade 

regler för beslutfattande, men att de olika kommunernas riktlinjer är varierande. 

Därför blir det mer intressant att få en bild av vad som kan påverka 

beslutsfattandet av en socialarbetare. Det är enligt vårt tycke lätt att se i 

ovanstående stycken att handläggning i socialt arbete är ett komplext område.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur socialarbetare som arbetar 

med biståndshandläggning för äldre uppfattar och använder sitt 

handlingsutrymme.  

1.2 Forskningsfrågor 

Uppfattar socialarbetare med sitt tilldelade handlingsutrymme att de kan arbeta 

individanpassat eller arbetar de mer åt likabehandlingsprincipen? 

Hur beskriver handläggarna de kommunala riktlinjernas betydelse för deras 

handlingsutrymme vid biståndsbeslut?  
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2 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för forskning inom biståndshandläggning och 

handlingsutrymme som är relevant för vår studie.  

När vi har valt ut vår tidigare forsking så har våra sökord bland annat varit 

handlingsutrymme, äldreomsorg, gräsrotsbyråkrati (street-level bureaucracy), 

discretion, social service, social work och biståndshandläggare.  

2.1 Ramar för handlingsutrymmet 

Under detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som visar vad 

handlingsutrymme är och hur riktlinjer kan påverka handlingsutrymmet.  

Anna Dunér och Monica Nordströms The discretion and power of street-level 

bureaucrates: an example from swedish municipial eldercare (2006) är en artikel 

som tar upp handlingsutrymmet hos äldreomsorgshandläggare och handläggarnas 

relation till lagen gentemot riktlinjerna i den aktuella kommunen. En del av 

handlingsutrymmet enligt Dunér och Nordström (2006) handlar om att man måste 

som handläggare ta del av både verksamhetens riktlinjer och lagen för att kunna 

göra ett riktigt beslut. De delger även att olika verksamheter runtom i Sverige har 

olika riktlinjer med mer eller mindre klara instruktioner. En del kommuner har 

detaljstyrda dokument, men de kan variera väldigt mycket.  

Väl i undersökningen så är det en kvalitativ fallstudie för att ta reda på vad 

handläggarna faller tillbaka på när de tar beslut. De faller tillbaka antingen på 

lagen, riktlinjer eller det moraliska perspektivet vid bedömning och beslut. Dunér 

och Nordström (2006) fortsätter med att handläggare har fyra olika 

tillvägagångssätt för att fatta ett beslut. Det första är ”reject” då handläggaren helt 

enkelt avslår en ansökan av olika anledningar, exempelvis att riktlinjer säger att 

den äldre inte kan få en viss insats. Det andra tillvägagångssättet kallas för 

”execute”, som är när handläggarna får in en ansökning och de tar ett beslut i 

riktning med det som står i ansökan och beviljar den rakt av. Den tredje formen är 

”transform needs” där handläggarna får in en ansökan men gör om den till en 

ansökan som de kan bevilja eller gör om den på ett sätt som är mer anpassat till 

riktlinjerna och därmed kan bli beviljad. Den sista formen kallas för ”control” och 
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handlar om att en ansökning måste kontrolleras för att se om behovet hos den 

äldre verkligen finns och inte kan tillgodoses på annat sätt. Om inte, så kan 

ansökan beviljas. I diskussionen skriver Dunér och Nordström (2006) att 

handläggarna i denna undersökning är extremt lojala gentemot verksamhetens 

riktlinjer och därmed har dessa handläggare inte lika stort handlingsutrymme som 

lagen faktiskt tillåter dem att ha. Det innebär också att handläggarna i den här 

studien inte kan individanpassa de äldres behov i lika stor grad som lagen tillåter 

då riktlinjerna i verksamheten är detaljstyrda. 

Anders Molanders Efter eget skön: om beslutsfattande I professionellt arbete 

(2011) handlar om discretion som han översätter till skön på svenska. Han menar 

att det finns två dimensioner i begreppet, en strukturell och en epistemisk. Med 

det strukturella menar han att skön är ett område där man kan välja olika alternativ 

på grundval av sitt eget omdöme och i epistemiskt handlar det om resonemanget 

som resulterar i omdömen om vad som bör göras i situationer av obestämdbarhet. 

Det är det sistnämnda resonemanget som dominerar artikeln.  

Ett drag hos skön är att olika individer kan komma fram till olika resultat trots att 

de resonerat så noggrant och samvetsgrant som möjligt. Vi måste dock förvänta 

oss en slags förnuftig oenighet. Detta kallar Molander (2011) skönmässighetens 

bördor som är både teoretiskt och praktiskt förnuft i vissa viktiga frågor. Dessa 

bördor är bland annat att relevanta fall kan vara komplexa och motsägelsefulla, att 

vi kan vara eniga om vad som är relevant men vara oeniga om dess vikt och att 

alla våra begrepp i viss mån är vaga och ibland svåra att tillämpa. Molander 

(2011) menar även att socialarbeteren/gräsrotsbyråkraten har en strävan dels efter 

likabehandling men även efter individualisering. Likabehandling härrör från 

juridiken, där alla ska vara lika inför lagen. Individualisering härstammar från en 

omsorgskontext där socialarbetaren inom ramen för generella regler försöker 

komma på vad som är bäst för den individen. Detta kan kopplas till Roine 

Johansson (2007), som beskriver att gräsrotsbyråkratens arbete utmärks av att den 

gör individuella tillämpningar av generella regler.  

Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver i sin slutsats att äldreomsorgshandläggare 

har enligt lagen ett stort handlingsutrymme men att de i själva 

handlingsprocessen, där handläggarna utgår ifrån lokala verksamheters riktlinjer, 

har ett begränsat handlingsutrymme. Detta både bekräftas och dementeras i 



8 
 

artikeln Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of 

discretion (Evans & Harris, 2004). De skriver bland annat om två studier som 

ifrågasätter handlingsutrymmets påverkan när det gäller socialarbetares beslut i 

England. De menar att lokala riktlinjer ger ett ökat handlingsutrymme (discretion). 

Båda studierna relaterar till Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Den ena visar på 

att handlingsutrymmet fyller ut det som riktlinjerna saknar medan den andra 

påvisar att handlingsutrymmet underminerar riktlinjerna. De skriver att 

socialarbetare måste ta beslut och tolka regler. Riktlinjer kan lika väl göra det 

otydligare som tydligare för socialarbetare och paradoxalt nog så kan en 

utveckling av riktlinjer göra socialarbetare än mer osäkra.  

Tony Evans har i Professionals, Managers and discretion: critiquing street-level 

bureaucracy (2011) sju år senare skrivit en artikel som visar likande resultat i 

socialarbetares handlingsutrymme. I övrigt är det en teoretisk artikel då den i 

huvudsak har som mål att granska och kritisera Michael Lipskys teori angående 

Street-level bureaucracy, gräsrotsbyråkrati och deras handlingsutrymme. Evans 

delar upp socialarbetare som tillämpar lagar och riktlinjer i två grupper. Den ena 

ser riktlinjer som ett verktyg för att utöka sitt handlingsutrymme, som Evans 

kallar ”top-down policy theorists”. Den andra gruppen ser riktlinjer som 

begränsningar för sitt handlingsutrymme och benämns ”bottom-up theorists” 

2.2 Beslutsprocessen  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hur en biståndshandläggares 

beslutsprocess går till samt hur socialarbetare och politiker prioriterar i socialt 

arbete.   

Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäcks avhandling Att fördela bistånd – om 

handläggningsprocessen inom äldreomsorgen (2004) har som syfte att beskriva 

och analysera behovsbedömningen och beslutsfattandet i relation till 

lagstiftningen. Undersökningen som de har genomfört baseras på fyra olika 

studier som innehöll aktgranskning, intervjuer, enkätundersökning med 

vinjettmetod och samtal i fokusgrupp.  

Resultatet är uppdelat i fyra delar. De börjar med handläggarna och de 

processuella reglerna vilket innebär att de använt akter för att undersöka vad som 
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finns nedskrivet och som ligger till grund till beslutet. Del två handlar om 

bedömningen av de hjälpsökandes behov och hur handläggarna går tillväga. 

Empirin kommer här både från intervjuer och dokumentation. Resultatet i del två 

visade att få handläggare kunde beskriva de äldres behov på ett adekvat sätt. 

Istället för behov så utryckte sig handläggarna i form av tänkta insatser. 

Del tre handlar om biståndsbesluten, alltså resultatet av behovsbedömningen. Data 

från denna del kom ifrån en vinjettstudie. Resultatet från vinjettstudierna visar att 

besluten skiljer från det begärda, alltså ansökningen. Det visade sig i resultatet att 

handläggarnas handlande tyder på att handläggarna inte såg det begärda som 

något de ska förhålla sig till. 

Fjärde delen handlar om organisering och handlingsprocessen. Alltså om hur 

handläggarnas agerande kopplas till kommunala riktlinjer. Empirin kommer från 

en enkätundersökning med vinjettmetod samt en aktgranskning. Lindelöf och 

Rönnbäck (2004) skriver om två sorters handläggare, den integrerade och den 

specialiserade handläggaren. Den integrerade ansvarar både för 

myndighetsutövning och verkställighet medan det är uppdelat hos den 

specialiserade. Resultatet på del fyra visar att de specialiserade handläggarnas 

dokumentation uppfyller kraven i något högre grad men att vid omfattande och 

svåra hjälpinsatser ökade enigheten mellan de båda sorternas handläggare.  

Marie Wörlens Att prioritera i socialtjänsten – om kommunalt handlingsutrymme 

och beslutsfattande (2010) är en kvantitativ enkätundersökning som är inriktad för 

tjänstemän och politiker som är inblandade i socialt arbete på ett eller annat sätt. 

Artikeln handlar om prioriteringar i socialtjänsten och att olika klientel blir olika 

prioriterade i en kommun. Det var sex kommuner som deltog i undersökningen. 

Samtliga hade ett invånarantal som var mellan 20 000 och 65 000. 

Kortfattat så visar resultatet att äldre och barn i högre grad blir prioriterade av 

både tjänstemän och politiker. I denna artikel finns statistik som visar 

uppfattningen hos äldreomsorgshandläggare gällande vilken grad de själva 

uppfattar sitt handlingsutrymme. 
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3 Teori 

Den teori som vi har tänkt använda till vår uppsats är Street-level bureaucracy och 

grundaren till den teorin heter Michael Lipsky. Han har skrivit boken Street-level 

bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (1980). En nyutgåva är 

utgiven så sent som 2010 där ett nytt kapitel har tillkommit där Lipsky svarar på 

kritik som har kommit fram sedan han först presenterade sin teori. Street-level 

bureaucracy har inte bara en översättning på svenska utan flera olika författare har 

tolkat begreppet på sitt eget sett vilket utmynnat i att det är känt vid många olika 

namn. Exempel på detta är gräsrotsbyråkrater, frontlinjebyråkrater, närbyråkrater 

och gatubyråkrater (Johansson, 2007; Lindelöf & Rönnbäck, 2007; Lundquist, 

1998). 

3.1 Gräsrotsbyråkratens arbete 

Gräsrotsbyråkrater är enligt Roine Johansson (2007) definierbart enligt två 

kriterier. Den ena är att de har direktkontakt med medborgarna i sitt arbete och 

den andra är att de har ett visst handlingsutrymme i sina arbetsuppgifter. 

Johansson (2007) har gjort en försvenskad tolkning av vad gräsrotsbyråkrater är i 

en mer konkret stil. Där förklarar han gräsrotsbyråkraterna som de yttersta 

kapillärerna i den offentliga verksamheten där de verkställer politikernas och 

högre myndigheters beslut för den enskilde.  

Roine Johansson (2007) förklarar att en del av gräsrotsbyråkratens arbete även 

innehåller att göra en sökande person till en del av organisationen. Organisationen 

har vissa krav på att gräsrotsbyråkraten ska kategorisera brukaren så att 

organisationen kan hjälpa den. Alltså är den första uppgiften en gräsrotsbyråkrat 

har är att göra den blivande klienten till just en klient. Detta eftersom att en 

organisation inte tar hand om en ”hel” människa som Johansson (2007) uttrycker 

det. Klienten måste omvandlas till en form som passar organisationen. Först när 

individen har fått sin byråkratiska identitet kan organisationen ta sig an brukaren 

som ett ärende. Socialarbetaren ska vägleda brukaren så att han eller hon ansöker 

om rätt insatser.  
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3.2 Gräsrotsbyråkratens arbetsätt 

Roine Johansson (2007) beskriver att gräsrotsbyråkraternas allmänt utmärkande 

arbetssätt är att de gör individuella tillämpningar av generella regler och riktlinjer. 

Därför ingår det i socialarbetarens arbetsroll att använda sitt sunda förnuft, sin 

improvisationsförmåga och dessutom en mänsklig dimension av beslutsfattandet 

som inte riktigt går att koda eller förklara på ett vetenskapligt sätt. Det stämmer 

väl överrens med vad Molander (2011) beskriver. Det förväntas att brukare ska 

behandlas individuellt av socialarbetare p.g.a. kravet på individualisering. För att 

socialarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt krävs det då ett 

handlingsutrymme som är delegerat uppifrån organisationens hierarki. 

Gräsrotsbyråkrater påpekar ofta att det finns ett delegerat ansvar från andra 

myndigheter högre upp i hierarkin, men även att lagen säger att det finns ett 

handlingsutrymme för socialarbetaren i den form att det ska vara individanpassat 

för brukaren/klienten (Rönnbäck & Lindelöf, 2004) 

Johansson (2007) förklarar även att ursprunget eller förklaringen till att 

socialarbetaren, eller handläggaren har makt gentemot sin klient är för att 

gräsrotsbyråkraten (handläggaren) är den enda som har full insyn i 

klintens/brukarens ärende samtidigt som han eller hon har full insyn i 

organisationen.  

Lindelöf och Rönnbäck (2004) beskriver ett par andra anledningar till varför 

gräsrotsbyråkrater har makt i sitt arbete. Dels är det för att de är de yttersta 

beslutsfattarna i en offentlig förvaltning och kan med sin omdömesförmåga göra 

egna tolkningar som inte kan regleras av några regler eller riktlinjer. Den andra 

delen som gör att de har makt och inflytande är att gräsrotsbyråkraterna är många 

till antalet och att de finns över hela organisationen. Det i sin tur betyder att de 

politiska besluten som tas har i många fall har utformats av handläggare.  
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3.3 Autonomi   

För att få ytterligare dimensioner i gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme tar vi hjälp av begreppet autonomi som Lennart Lundquist 

(1988) använder synonymt med begreppet handlingsutrymme. Autonomins två 

beståndsdelar är enligt Lundquist handlingsfrihet och handlingsförmåga. 

”Handlingsfrihet (t.ex. angiven i lagen eller sociala normer) tillåter byråkraten 

att fatta besluten efter egna prioriteter. Handlingsförmåga är ett uttryck har hans 

faktiska möjligheter att utnyttja handlingsfriheten” (Lundquist, s.112, 1988). 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) beskriver Lennart Lundquists (1988) tankar om 

sambandet mellan orden handlingsfrihet och handlingsförmåga. I sin tur leder till 

en autonomi i rollen som gräsrotsbyråkrat. Autonomi kommer inte att uppnås av 

handläggaren förrän han eller hon har fullt förtroende att nyttja hela sin 

handlingsförmåga genom att ha förtroende att nyttja sin handlingsfrihet. Det blir 

bristande autonomi om något av dessa begrepp inte får det utrymmes som behövs 

för en handläggare (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Gräsrotsbyråkraten har själv en förmåga att utnyttja sin autonomi om han eller 

hon kan, vill eller förstår sammanhanget för att få autonomi.  

Lundquist (1988) beskriver begreppen handlingsförmåga och handlingsfrihet. 

Handlingsfrihet är angiven i bl.a. lagen och riktlinjer och handlingsfriheten tillåter 

gräsrotsbyråkraten att fatta egna beslut efter egna prioriteringar. 

Handlingsförmågan är ett begrepp för vad gräsrotsbyråkraten har för faktiska 

möjligheter att utnyttja sin handlingsfrihet. Dessa två begrepp är beståndsdelarna 

till att skapa autonomi. Autonomi är en nödvändighet för gräsrotsbyråkraten vid 

verkställighet eftersom lagstiftaren inte kan förutse alla situationer och möjliga 

händelser på förhand (Lundquist, 1988). Figur 1 nedan är vår variant av Lennart 

Lundquists (1998) modell. Liknande modell har även Agevall och Klasson 

(2000:3) använt sig av med inspiration av Lundquist.   
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  Handlingsfrihet  

  Stor Liten 

Handlingsförmåga Stor  

1. Autonom 

 

 

2. Förprogrammerad 

 Liten  

3. Bakbunden 

 

 

4. Beroende 

(efter Lundquist, 1988, s113) Figur 1 

 

Har man som gräsrotsbyråkrat stor handlingsfrihet och stor handlingsförmåga kan 

man placeras i ruta 1, autonom. Det innebär enligt Agevall (2000) att kraven för 

att kunna göra en etisk bedömning och ta ett etiskt ansvar uppfylls. Den 

förprogrammerade, ruta 2, har stor handlingsförmåga men liten handlingsfrihet. 

Detta betyder att handläggaren har stor kunskap men att organisationen är 

detaljstyrd. Den bakbundne i ruta 3 har liten förmåga men stor handlingsfrihet. 

Det betyder att gräsrotsbyråkraten i detta fack har bristfällig kunskap, tid eller 

ekonomiska medel. Den beroende, ruta 4, saknar både handlingsfrihet och 

handlingsförmåga och kan därmed inte påverka någonting.  

Enligt Lundquist (1998) så finns det gräsrotsbyråkrater, eller som han benämner 

dem, ämbetsmän inom offentlig verksamhet. De här ämbetsmännen har som 

Lundquist (1998) beskriver det flera olika motstridiga roller inom sitt arbete. De 

olika positionerna som ska tas i beaktande är lojaliteten mot överordnande (chef, 

organisationen), lydnaden gentemot lagen, och hänsynen mot 

samhällsmedborgarna. De här tre olika positionerna eller relationerna som 

handläggaren har att förhålla sig till kan utforma beslut på olika sätt beroende på 

vad som väger tyngst hos den enskilda handläggaren (Lundquist, 1998). Det kan 

få uttryck i att handläggaren litar på sin professionella kunskap som 

socialarbetare. Handläggaren kan välja att fatta ett beslut som är mer till gagn för 

samhällsmedborgarna än vad överordnande och lagen säger (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). 
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4 Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervju. Bryman (2011) skriver 

om att tonvikten ska ligga på hur intervjupersonen tolkar frågor och skeende, 

alltså vad intervjupersonen upplever vara viktigt när den förklarar och delger bitar 

av dennes verklighet. Detta stämmer väl överrens med vårt val av 

vetenskapligteoretisk ansats, hermeneutik som vi beskrivs mer utförligt nedan. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som vi tillämpat är hermeneutik, vilket 

betyder tolka och uttolka. Det är ett gammalt sätt att studera verkligheten då det 

började under antiken när man tolkar texter utifrån hur upphovsmannen tolkat 

informationen till texten (Thomassen, 2007). 

Detta har i modern tid lett till ett hjälpmedel för humanvetenskapen, där det har 

använts till att förstå människan i olika kontexter.  Förstå är det nyckelordet som 

förklarar hermeneutik på bästa sätt. När naturvetenskapen har förklarande av 

naturen som tillvägagångssätt så har hermeneutiken till uppgift att förstå och 

bringa perspektiv till hur verkligheten kan förstås. 

Enligt tolkningar som Thomassen (2007) gjort är språket centralt i hermeneutiken 

och ord eller begrepp kan tolkas och förstås på olika sätt och därmed få olika 

förståelse på verkligheten beroende på vem det är som är läsaren. En annan viktig 

del i tolkningsperspektivet är att den förståelsen som vi kommer fram till idag inte 

behöver vara sanning i en annan kontext eller annan tid. Om 50 år så behöver inte 

dagens sanning vara sant.  

Hermeneutik som en vetenskapsteoretisk utgångspunkt genererar vanligen en 

kvalitativ metod (Bryman, 2011) som kan genomföras exempelvis i form av 

intervjuer.  

Vi har haft ett abduktivt angreppssätt under uppsatsen. Det är en blandning mellan 

induktion och deduktiv där ett abduktion utgår från empiriskt material men att 

teorin bör beaktas. Empirin och teorin samspelar då för att kunna dra slutsatser om 

den insamlade datan. Det går inte att dra slutsatser enbart av teorin och det går 

inte att dra slutsatser enbart på det empiriska materialet. Det kan vara svårt att 

upptäcka mönster i empirin om vi inte använder oss av teoretiska verktyg. Det 
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innebär för oss som forskare att vi växlar mellan teorin och empirisk data då båda 

påverkar varandra och tillslut resultatet (Larsson, 2005). 

4.2 Semistrukturerad intervju 

Det finns mer eller mindre strukturella intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer lämnas ett utrymme att ta upp det intervjupersonerna är speciellt 

intresserade av, vilket mest troligt inte kommer vara exakt likadana. Vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren en lista över teman som ska tas upp under 

intervjun men intervjupersonen har stor frihet att forma svaren på sitt eget sätt. 

Eftersom intervjupersonerna har större chans att mer fritt berätta om sina 

upplevelser under en semistrukturerad intervju så tror vi att vi får ut mer av 

intervjuerna. Liknande resonemang har Bryman (2011). 

Nackdelen med semistrukturerad intervju liknar kritiken som gäller generellt om 

kvalitativa metoder i stort. De är enligt Bryman (2011) svårt att generalisera 

resultatet av intervjuerna. Även om vi får fram ett resultat i vår undersökning så är 

det svårt att generalisera resultatet och tillämpa resultatet på andra områden.  

4.3 Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska normer som finns inom humanistiskt-

samhällsvetenskaplig forskning beskrivs av vetenskapsrådet (2002). 

Det första är informationskravet. Vi har informerat intervjupersonerna i vår studie 

vad studien syfte var samt att vi inte skulle använda de uppgifter vi samlat in till 

studien i något annat syfte. Informationen fick intervjupersonerna både via ett 

informationsbrev (se bilaga 1) samt muntligt innan intervjun startade.  

Det andra är samtyckeskravet. Vi informerade intervjupersonerna att det var 

frivilligt att ställa upp på intervjun och att den kunde avbrytas om de önskade. 

Intervjupersonerna har även frivilligt fått godkänna att vi spelat in intervjun. 

Den tredje är konfidentialitetskravet. Vi har valt att avidentifiera 

intervjupersonerna och benämnt dem som intervjuperson 1, 2, 3 osv. Valet att 

avidentifiera intervjupersonerna kan motiveras med vår tro att de kan svara mer 

öppet. Den geografiska platsen har inte presenterats i studien som ytterligare en 

del av konfidentialitetskravet. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att man ska 
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bedöma vad konsekvenserna för att ställa upp i undersökningen kan bli, både 

negativa och positiva. Vi är medvetna om vårt tillvägagångssätt att få tag på 

handläggare genom att ta kontakt med deras chefer gör att det inte är helt 

avidentifierade gentemot dem. Men eftersom vi har intervjupersoner från fyra 

olika kommuner så minskar även detta. I analysen finns två citat ur riktlinjer från 

kommuner vi besökt. För ytterligare öka konfidentialiteten för intervjupersonerna 

har vi valt att inte skriva vilken kommun riktlinjerna är hämtade från. 

Den fjärde och sista är nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlats 

in enbart får användas för forskningsändamål. Vi informerade intervjupersonerna 

att vi inte har andra intressen av vår insamlade information än till uppsatsen. All 

information vi fått har även förvarats oåtkomligt för utomstående på våra privata 

datorer och de utskriva transkriberingarna i ett låsbart skåp samt att de kommer 

förstöras så fort studien är examinerad och godkänd.  

4.4 Urval och urvalsmetod 

Vi valde att ha ett målinriktat urval, som innebär att man strategiskt försöker 

skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Detta 

innebär att vi valde våra intervjupersoner utifrån studiens syfte. Vi hade begränsad 

tid till uppsatsen och fann det troligt att informationen vi fick av 

intervjupersonerna vid ett målinriktat urval då skulle ge oss mer specifik 

information om det vi intresserade oss för. För att få kontakt med handläggare 

planerade vi att via telefon eller mail kontakta några enhetschefer och på så sätt 

förhoppningsvis finna intervjupersoner som var intresserade att ställa upp på 

intervju. En av begränsningarna med målinriktat urval är att man gör ett icke-

sannolikhetsurval. Det betyder att vissa personer i samhället har större chans att 

delta i vår undersökning, eftersom vi sökte efter biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Därför kan det bli svårt att generaliseras till en större population 

(Bryman, 2011). Vi har valt att hämta vår empiri i fler än en kommun då vi 

hoppades att det kan ge oss större variation i resultatet. Detta för att 

organisationerna kan se olika ut och riktlinjerna kan vara olika utformade.  

Vi hade en förhoppning att få så stor variation på intervjupersonerna som möjligt. 

Önskvärt vore variation i åldrar, olika lång arbetslivserfarenhet och olika lång tid 

på den specifika arbetsplatsen. Kön och etnicitet ansåg vi inte vara en urvalsgrund 
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när intervjupersonerna skulle väljas ut då vi inte ansåg att det skulle påverka 

resultatet nämnvärt utifrån studiens syfte. 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi hade som mål att intervjua 10 biståndshandläggare inom äldreomsorgen i två 

olika kommuner, som var våra båda före detta boendekommuner. Vi valde att i 

det första läget bortse från vår nuvarande boendekommun på grund av misstanken 

att det var flera andra studenter som försökt få intervjuer där, båda under den tiden 

vi sökte intervjupersoner samt under tidigare perioder när andra studenter skriver 

uppsatser, och därmed var ”studenttrötta”. Efter kontakt via telefon direkt med 

biståndshandläggare i den ena kommunen och via enhetschefen i den andra så var 

vår uppfattning att åtta handläggare var bokade för intervju. Ett bakslag för oss 

var att enhetschefen i den första kommunen stoppade flertalet av intervjuerna där, 

motiverat med tidsbrist och hög arbetsbelastning. Vår tro att antalet 

intervjupersoner vi behövde var uppnått ändrades och vi fick tänka om när det 

gällde att samla in data. Detta gjorde att vi ändrade vår tidigare plan och försökte 

finna handläggare i två kommuner till som var intresserade av att ge oss 

information till vår uppsats. Efter att ha kontaktat en enhetschef i den ena 

kommunen och en samordnare i den andra så hade vi tillgång till sammanlagt åtta 

intervjupersoner som samtliga arbetar som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen.   

Alla dessa fick ett informationsbrev där vi kortfattat skrivit vad intervjun skulle 

handla om samt hur genomförandet skulle bli. (Se bilaga 1) 

Intervjuerna har alla skett på biståndshandläggarnas arbetsplats och vi har båda 

varit med på alla intervjuer utom en. Den ena av oss har varit den ledande under 

intervjun, medan den andra har varit med mer som ett stöd och för att hjälpa till 

att ställa följdfrågor och se till så att den ledande inte har glömt något väsentligt. 

Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av ett ljudupptagningsprogram i våra 

mobiltelefoner som sedan automatiskt skickats till våra datorer. Intervjuerna har 

varit mellan 33 och 58 minuter långa. Så snart som möjligt efter intervjun så har 

vi sedan skrivit av dem i textform. När vi har transkriberat så har vi inte skrivit 

med alla ”mm” ,”ja” och liknande av den anledning att vi inte gör en semantisk 

analys. Det är vad som sägs, inte hur det sägs som var det intressanta för vår del. 



18 
 

Eftersom det inte finns några standardprocedurer gällande hur man transkriberar 

(Kvale & Brinkman, 2009) valde vi att göra på detta vis.   

Efter transkriberingen kodifierade och sorterade vi materialet med hjälp av 

sidhänvisningar och olika färgpennor som representerade möjliga empiriska och 

teoretiska teman. Vi valde ut två huvudteman som vi delade upp mellan oss två att 

lägga fokus på gällande sorteringen.  

Vi har haft en hermeneutisk ansats vilket innebär att vi tolkar den information vi 

fått av intervjupersonerna. Eftersom vi har varit med under intervjuerna så kan vi 

varit påverkade av situationen. Röstlägen, ansiktsuttryck, kroppshållning med 

mera kan påverka vår förståelse av materialet annorlunda än om vi bara hade läst 

de nedskrivna intervjuerna. Vid en av intervjuerna var bara en av oss på plats. Det 

är mer troligt att information från denna intervju tolkats olika av oss än 

informationen från övriga intervjuer.   

Innan första intervjun genomfördes så hade vi en pilotintervju med en bekant som 

tidigare har sommarjobbat som biståndshandläggare. Detta för att som Bryman 

(2011) utrycker det få vana och säkerhet som intervjuare och att testa vår 

intervjuguide för att eliminera eventuella frågor som kan misstolkas eller vara 

alltför svårbesvarande. Det resulterade i att ordningsföljden ändrades och att vissa 

frågor togs bort för att ersättas med andra. Detta gav oss en möjlighet att komma 

på frågor som inte funnits på förhand och kunde läggas till i intervjuguiden. 

Vi hade innan intervjuerna en önskan att det skulle skilja i ålder, 

arbetslivserfarenhet och hur länge de har varit på den specifika arbetsplatsen, men 

det var inga krav vi ställde när vi frågade om de var intresserade. Kön eller 

etnicitet ansåg vi inte heller var en urvalsgrund, då vi inte ansåg att det inte var av 

vikt för studien.  
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4.6 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi tillförlitligheten i uppsatsen, om att vara två författare 

av en uppsats samt vad vi skulle kunna gjort annorlunda.  

4.6.1 Validitet 

Validitet är ett begrepp som Bryman (2011) beskriver är trovärdigheten i 

forskningsuppgiften. Att vi faktiskt har undersökt det vi avsåg att undersöka. Vår 

avsikt med uppsatsen har varit att beskriva och förstå hur biståndshandläggare 

uppfattar och använder sitt handlingsutrymme. Vi anser att vi har undersökt det vi 

har haft som avsikt. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där 

intervjupersonerna har fått prata fritt utifrån valda ämnen. Därför har vi fått ett vitt 

innehållsrikt material. Vi har även genomfört en pilotintervju som gav oss 

chansen att förbättra vår intervjuguide. Detta anser vi ökar validiteten i studien. Vi 

har följt intervjuguiden i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa att 

intervjun har hållit sig inom vårt ämne. Bryman (2011) skriver att validitet även 

innebär den utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra situationer 

och sociala miljöer. Vi har strävat efter att få ett så generaliserbart material som 

möjligt. Vi är medvetna om att vi enbart har åtta intervjupersoner som är utvalda 

på ett målinriktat vis, vilket innebär att det är svårt att generalisera till en större 

grupp eller andra sociala miljöer. Det kan vara möjligt att vårt resultat kan 

generaliseras över gruppen biståndshandläggare i stort, i alla fall gällande de som 

arbetar inom äldreomsorgen. Kvale och Brinkman (2009) frågar sig varför man 

ska generalisera samhällsforskning där empiri är hämtad i intervjuform. 

Generalisering inom vetenskapen bygger på att kunskapen är giltig i all rum och 

tid. Kunskapen inom samhällsvetenskapen är så pass föränderlig att det är svårt att 

genomföra generalisering.      

4.6.2 Reliabilitet  

Med begreppet reliabilitet menar Bryman (2011) i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas. Alltså att om man genomför samma studie igen, får 

man då samma resultat. Med reliabilitet menas även hur slumpmässiga faktorer 

eller tillfälligheter kan påverka studiens resultat. I en kvalitativ intervju är det i 

princip omöjligt att upprepa alla delar i den miljö som intervjuen genomförts i. 
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Det skulle bland annat innebära att man skulle behöva vara på samma plats, 

befinna sig i samma sinneslag, har samma intervjupersoner och helst på samma 

tid. Vissa delar går att replikera, men andra inte. Det som skulle kunna replikeras 

rakt av är intervjuguiden samt vilka personer som varit inblandade. Men 

människorna, både vi som intervjuare och intervjupersonerna har troligtvis 

förändrats under tiden. 

Intervjuarens reliabilitet kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) diskuteras när 

han eller hon inte exakt följer intervjuguiden. Om intervjuaren oavsiktligt börjar 

ställa ledande frågor som påverkar svaren i en stor utsträckning så kan man 

ifrågasätta reliabiliteten. Det som kan höja reliabiliteten i vårt fall är att vi i stort 

följt intervjuguiden, även om ordningen i vilka frågorna ställts varierat.  

Allt för stort fokus på reliabiliteten i kvalitativa studier kan hindra kreativiteten 

och variationsrikedomen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.6.3 Arbetsfördelning 

Vi har samlat in allt material tillsammans. På grund av den begränsade tid vi har 

haft under uppsatsen så har vi delat upp viss del av det material som vi 

tillsammans funnit. Det som är uppdelat mellan oss är tidigare forskning och vissa 

delar inom teorin. Det som sedan har använts i texten har vi tillsammans skrivit 

för att få en mer enhetlig text och liknande språkbruk. Under intervjuerna har vi 

tillsammans varit med på alla utom en. Den gången var Niklas ensam på intervju 

eftersom intervjupersonen endast ställa upp en dag då Robin inte kunde. I de 

övriga sju intervjuerna så har en varit den ledande intervjuaren och den andra 

lyssnat och ställt följdfrågor vid behov. Vem som har varit den ledande har vi 

delat upp så att vi varit det varannan gång. Transkriberingar av intervjuer har vi 

delat upp jämnt mellan oss.  

En fördel till att vara två under en uppsats är att vi ständigt har haft någon att 

diskutera med och det har förhoppningsvis ökat kvaliteten på uppsatsen.  

4.6.4 Metoddiskussion 

Under intervjuerna försökte vi få exempel på olika situationer av handläggarna för 

att förtydliga och förstå vad de menade samt om vi uppfattat det rätt. När vi 

började analysera vår empiri så upptäckte vi en brist på faktiska exempel, bland 
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annat när det gäller att få handläggarna att berätta vad som skulle få dem att 

bevilja utöver riktlinjerna. Vi funderar om vi har varit för snälla under 

intervjuerna, att vi kanske borde vara mer påstridiga för att få fram fler exempel. 

En möjlighet kan även vara att de faktiskt inte hade varit med om vissa situationer 

men beskrivit hur det hade kunnat gå till väga om det befunnit sig i dem.  

En stor fördel för vårt arbete var att vi genomförde en pilotintervju innan vi 

började med insamling av empirisk data. Vi märkte att en del frågor inte passade 

in eller var svåra att besvara, samt att det fanns frågor som det gick att svara ja 

och nej på. Hade vi inte gjort pilotintervjun så hade vår första intervju inte gett oss 

samma goda resultat.  

Vi fokuserade tidigt under arbetets gång att få tag på intervjupersoner samt att 

skriva intervjuguiden. Hade vi istället fokuserat mer på teorin tidigare i arbetet så 

hade vi lättare fått in teoretiska perspektiv i intervjuguiden. Vilket hade kunnat 

leda till en mer precis empiri, inte så spretigt material. Utan denna breda ingång 

kanske vi hade missat vårt material angående experternas roll hos 

gräsrotsbyråkraten, den ingången var inte planerad på förhand.    
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5 Resultat och analys 

I vår analys har vi gått igenom vårt resultat från intervjuerna noggrant och tagit ut 

de delarna som kan hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor. Som hjälpmedel har 

vi våra valda teoretiska utgångspunkter för att kunna anlysera vår empiriska data.  

Vår empiri kommer från åtta intervjuer med biståndshandläggare i fyra olika 

kommuner. Det är tre mellanstora kommuner och en liten. Den lilla kommunen 

har under 20000 invånare och de tre mellanstora var över 20000 men under 

100000 invånare. Samtliga kommuner finns i södra Sverige. 

Biståndshandläggarna vi intervjuat var i åldrarna 25-62 år. Arbetslivserfarenheten 

hos handläggarna inom socialt arbete var varierande, från ungefär 1 år till över 40 

år. Gällande erfarenheten som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, i 

liknande form som deras nuvarande arbete, varierar det mellan 1-22 år.  

5.1 Riktlinjer 

Det finns många exempel på vad som finns med i de riktlinjer som handläggarna 

vi intervjuat har. Man kan kortfattat dela upp dem fyra kategorier. 

Omvårdnadsinsatser som exempelvis är personlig omvårdnad som kan vara hur 

ofta man ska duscha eller utevistelse/promenad som gäller hur ofta man får hjälp 

med att gå ut. 

Trygghetsinsatser innebär bland annat om man kan få ha ett larm i hemmet eller 

tillsyn som innebär att en personal från hemtjänsten kommer hem till brukaren 

och kontrollerar så att han eller hon mår bra. 

Serviceinsatser är mer praktiska insatser så som städ, tvätt och inköp. Det finns 

riktlinjer som både styr om man kan få insatsen och hur ofta den då utförs. 

I övriga insatser kan man exempelvis placera in avlösning i hemmet och 

dagverksamhet. Även här kan det finnas reglerat i riktlinjerna hur ofta brukarna 

har rätt till detta.  

Sammanfattningsvis är kommunernas riktlinjer en urvalsgrund över vad för 

insatser som erbjuds. Det finns mer eller mindre detaljstyrda riktlinjer beroende på 

vilken kommuns det är och vilken typinsats det är. En insats som städ är en mer 

detaljstyrd insats där det finns riktlinjer på hur ofta städning ska genomföras. 
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Insatsen personlig hygien är en mindre detaljstyrd insats där kommunerna överlag 

bara har en rekommendation över vad som kan erbjudas.  

5.1.1 Vem har beslutat riktlinjerna?  

Samtliga intervjupersonen säger att det är biståndshandläggarna själva som har 

varit med och format riktlinjerna i kommunen, bland annat tillsammans med 

verksamhetschef och en ledningsgrupp. I samtliga kommuner är det även 

politikerna i kommunen som fattat det slutgiltiga beslutet, med inga eller få 

ändringar.  

Roine Johansson (2007) beskriver att gräsrotsbyråkraternas allmänt utmärkande 

arbetssätt är att de gör individuella tillämpningar av generella regler och riktlinjer. 

För att socialarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt krävs det då ett 

handlingsutrymme som är delegerat uppifrån organisations hierarki. I vår empiri 

kan man se just detta. En del av deras delegerade handlingsutrymme har det i och 

med att de själva har varit med och utvecklat riktlinjerna gällande 

biståndsbedömningar i kommunen. 

5.2 Hur används riktlinjerna? 

Biståndshandläggare vi intervjuat bekräftar att de har riktlinjer i sina 

organisationer, men det varierar gällande innehållet i dem. Alla kallade inte heller 

dem riktlinjer, utan i någon kommun kallas de istället för vägledning. Men 

användningsområdet så som vi uppfattade det är det samma. Vi fick även exempel 

på hur man använder dem.  

”Så att vi har det lite som stöttning när vi ska fatta ett beslut, det är en 

stöttning, ingenting som säger att så ska det vara” - Intervjuperson 1 

”Det blir som ett stöd. Sen så klart så blir ju inte riktlinjerna alltså det enda 

rätta. Utan att det bli mer som ett stöd som en hjälp i arbetet. Så att det är väl 

på så vis som vi använder dem egentligen. Veta på ungefär vart man ska 

lägga sig. Alla fall som gäller ärenden som är av, vad ska man säga, normal 

karaktär. Sen finns ju alltid ärenden som är extra ordinära på något sätt som, 

som inte liksom, vad ska man säga, inte passar in i den normala mallen eller 

vad man ska säga.” – intervjuperson 4   
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5.3 Kategorisering av brukare  

Vi uppfattar att handläggarna i vår empiri kategoriserar sina brukare till viss del. 

Vi har hittat tre kategorier som handläggarna placerar sina brukare i. Den första är 

de som behöver serviceinsatser, den andra de som behöver omvårdnadsinsatser 

och den sista kategorin är de som behöver mer omfattande eller unika insatser.  

De brukare som behöver exempelvis städ placeras först in i kategorin 

serviceinsatser. Sedan gör handläggaren en bedömning om behovet finns, om 

insatsen ska beviljas eller avslås. Under denna process anser vi att handläggarna 

till stor del följer riktlinjerna.  

De brukare som behöver hjälp med dusch placeras in i kategorin 

omvårdnadsinsatser. Även här gör handläggaren en bedömning om behovet finns 

och här uppfattar vi att det blir ett mer individualiserat beslut, eftersom individens 

önskemål mer tas i beaktande.  

Gällande de brukare som behöver mer omfattande eller unika insatser tycker vi 

oss se att handläggarna grundar besluten mer efter brukarens individuella behov 

och önskemål. Vid behov av stöd, som vi uppfattar att handläggarna ofta är i 

behov av, tar handläggaren hjälp av experter istället för att ta stöd av riktlinjer. 

Roine Johansson (2007) förklarar att en del av gräsrotsbyråkratens arbete även 

innehåller att göra en sökande person till en del av organisationen. Organisationen 

har vissa krav på att gräsrotsbyråkraten ska kategorisera brukaren så att 

organisationen kan hjälpa den. Detta görs genom standardisering och 

kategorisering. Standardisering innebär att man gör en reducering av det som 

faller utanför den aktuella organisationens specialiseringsgrad, i vårt fall handlar 

det om att bedöma om individen är aktuell för hjälp inom de ramar 

äldreomsorgsarbetarna arbetar, och inte bättre skulle passa in i en annan avdelning 

inom kommunen. Kategoriseringen innebär att man sedan undersöker vad för 

sorts stöd som skulle passa individen. Lindelöf & Rönnbäck (2004) menar att det 

nödvändigtvis inte sker på detta sätt som Johansson (2007) beskriver. De säger att 

standardisering och kategorisering sker samtidigt och kanske även att 

kategoriseringen sker först. Det kan vi även se antydningar från citatet ovan där 

intervjuperson 4 säger att det känns som att man anpassar individens behov med 

de insatser som finns. 
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Vår fundering är om det har blivit så att biståndshandläggarna vi intervjuat är så 

bra på att skapa en brukare så att de inte behöver bryta riktlinjerna speciellt ofta. 

En annan möjlighet är att de är mer styrda från organisationen och inte alls har det 

handlingsutrymmet som de själva verkar uppfatta sig ha.  

5.4 Beskrivningar av att riktlinjerna följs  

Ett återkommande exempel från biståndshandläggarna där man följde riktlinjerna 

var hemtjänstinsatsen städning. I tre av fyra kommuner säger riktlinjerna att det 

ska städas var tredje vecka. Den avvikande kommunen hade riktlinjer på att det 

ska städas varannan vecka. I nedanstående citat beskriver två biståndshandläggare 

i den kommunen som har städning var tredje vecka att de sällan överskrider 

riktlinjerna.  

”om man tar en insats som städ, då går man nästan alltid efter vägledningen 

[…]sådana ansökningar, då förhåller man sig ganska bunden av denna 

vägledning egentligen” – intervjuperson 7 

”Jag har aldrig tagit ett beslut om mer än var tredje vecka sen vi började med 

det förra sommaren. Innan var det varannan vecka och då tog jag beslut om 

varannan vecka.” - Intervjuperson 8 

Här kan man se att en av biståndshandläggarna mer eller mindre accepterar denna 

ändring utan att lägga någon större vikt vid det. Vi uppfattade genomgående att 

serviceinsatsen städning inte hade samma laddning som exempelvis personlig 

omvårdnad och i viss mån social samvaro.  

I resultatet ovan anser vi att det finns en antydan att handläggarna är lojala mot 

organisationen. Vad vi menar med lojala i detta fall är att de följer organisationen 

riktlinjer. Anledningen till att handläggarana är så pass lojala mot organisationen 

och dess riktlinjer kan förstås med Dunér & Nordströms (2006) fyra olika 

tillvägagångsätt när det gäller att fatta beslut. Det vanligaste av dessa fyra är 

”execute”, som innebär att man beviljar ett beslut så länge det håller sig inom 

ramen av riktlinjerna. När riktlinjer gällande städ i en kommun ändrades, beskrivit 

i citatet ovan, så håller sig handläggaren lojal mot organisationens nya riktlinjer. I 

detta fall kan man se att Intervjuperson 8 är en handläggare som har 

tillvägagångsättet ”execute” när det gäller beslut.  Vårt resultat om att 
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biståndshandläggare är lojala mot organisationen får medhåll av Lindelöf & 

Rönnbäck (2004) samt Dunér & Nordström (2006). 

Lindelöf & Rönnbäck (2004) menar att handläggningsprocessen styrs av det 

tillgängliga utbudet i kommunen. De skriver att många av de hjälpsökandes behov 

beskrivs i formen av en insats och de menar att det är ett tecken på att processen 

är styrd efter ett utbud snarare istället för att vara behovsstyrd. En anledning till 

att man, i så stor utsträckning som vi förstått det, följer riktlinjerna kan vara en 

upplevelse om att det bara finns ett visst utbud av insatser.  

”..det känns som att man anpassar individens behov efter de insatser som 

finns.  Istället för tvärtom. Jag hade väl kanske personligen sett att man hade 

gjort tvärtom, att man anpassar insatserna efter individens behov och 

önskemål. För det bli ju väldigt, vad ska man säga, det finns inte nån, såklart 

att det finns viss flexibilitet, det gör det, men i det stora hela så känns det ju 

som att det finns nån form av lista med de här insatserna det kanske passar 

dig, så att man plockar insatserna till personen istället för tvärtom.” -

Intervjuperson 4 

 

5.5 När de inte följer riktlinjer  

När det gäller personlig omvårdnad finns det exempel på ett annorlunda 

resonemang än vid serviceinsatser. Handläggarna nämner att personlig hygien är 

en viktig del av hemtjänsten. Intervjuperson 8 senaste citat visade tydlig acceptans 

i förändring gällande städning, men intervjupersonen har en annan inställning 

gällande personlig hygien. 

”Hygien tycker jag är det viktiga, om man tänker sig in i en situation att man 

själv är förhindrad av nått slag eller gammal eller nånting, då skulle jag först 

vilja vara fräsch, sen kanske jag får inse att mitt liv inte kommer att bli som 

att det har varit, att man blivit lite äldre och att man kan inte lika mycket som 

vanligt. Man kan ju åtminstone vara fräsch och byta kläder och tvätta sig och 

hålla sig ren då” –Intervjuperson 8  

Biståndshandläggarna säger att det ska finnas ett skäl, en motivering till varför 

man beslutar över vad riktlinjerna säger att man har rätt till. Om man fortsätter 

med insatsen städning som exempel så är ett av skälen att brukaren har fysiska 
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problem som kan göra att behovet ökar. Ett exempel som tas upp är om brukaren 

är astmatiker och på grund av det behöver städa oftare. Ett annat är om en brukare 

är blind och inte själv kan se att den exempelvis har spillt ut något, då kan även 

det vara ett skäl till att man ger brukarna ökad städning. Ett annat motiv kan vara i 

rehabiliterande syfte, vid exempelvis en insats som promenader.  

En del av kriterierna för att kunna kalla sig för gräsrotsbyråkrat enligt Johansson 

(2007) och Lipsky (2010) är att man har ett visst handlingsutrymme för att kunna 

tillämpa de regler som antingen är angivna i lag eller angivna i riktlinjer. Därför 

ingår det i gräsrotsbyråkraternas arbete att göra en egen bedömning utifrån var 

och ens kapacitet och kompetens. Det är en av anledningarna till att det kommer 

fortsättningsvis tas individuella beslut för varje sökande. Det avgörande för 

beslutstagaren går inte enligt Johansson (2007) att koda om på ett resonabelt sätt 

så att vi alla kan förstå varför ett visst beslut ser ut som det gör. Ett genomgående 

svar till varför man inte följer riktlinjer är att det är individuell bedömning, men 

det var svårt att få faktiska exempel. Ofta fick vi svar som ”det skulle kunna 

hända att”, ”man kanske är inkontinent och behöver extra tvätt”, ”Du kanske är 

blind eller nått och har extra lätt att skräpa ner” osv. Detta stämmer överrens med 

Anders Molanders (2011) tankar om individualiseringsprincipen där varje brukare 

kan ha behov som är speciella och situationsspecifika. En insats som en specifik 

brukare får bestämmer inte hur handläggarna ska förhålla sig till andra brukare.  

I alla intervjuer som vi har genomfört har vi ställt frågor som har berört temat 

handlingsutrymme. Handläggarna som varit med har fått chansen att uttrycka sig 

inte bara hur de tillämpar sitt handlingsutrymme i verkligheten utan även fått 

chansen att uttrycka sig hur de vill använda sig av sitt handlingsutrymme, deras 

föreställning av hur de använder sitt handlingsutrymme. Flertalet gånger när vi har 

frågat frågan ”hur mycket får du besluta själv?” så har det spontana svaret blivit 

innan de har hunnit tänka efter, ”allt”, ”det mesta” eller ”mycket”. Det var 

visserligen så att när de tänkte efter och blev mer detaljerade så kom de fram till 

att de ändå är begränsade i en viss mån. Vi uppfattar att biståndshandläggarnas 

uppfattning av deras eget handlingsutrymme är stort. 
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”Det finns så klart riktlinjer, men som det står i socialtjänstlagen så är det 

individuell bedömning för varje enskilt fall… jag tvekar inte två sekunder på 

att gå över riktlinjerna om jag gör bedömningen att det finns behov av mer” –

Intervjuperson 2 

Ovanstående citat påvisar att det finns en uppfattning av att en handläggare inte 

tvekar på att göra vad som behövs för att ge en individuell bedömning och beslut 

för den enskilde om det så behövs. Handläggarna nämner under intervjuerna att de 

alltid gör en individuell bedömning och att de tar beslut därefter.  

”jag individanpassar om vad den enskilde människan behöver utifrån 

socialtjänstlagen” - Intervjuperson 2 

Påståendet att de gör en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen är enligt 

oss i grunden ett uttryck för att de har ett stort handlingsutrymme att utforma sina 

beslut på det sätt som de tycker passar den aktuella individen på bästa möjliga 

sätt. Samtidigt är det så att det finns ett begränsat utbud för handläggarna att 

erbjuda sina brukare individuellt anpassade insatser. Det är som vi har nämnt ovan 

ett begränsat utbud av insatser och flera av dessa är standardiserade. Ett exempel 

är matdistribution, där man inte kan välja vilken tid maten ska komma och vilken 

mat man önskar.  

I riktlinjerna så står det att insatser ska vara individanpassade efter den enskildes 

behov. Samtidigt begränsar riktlinjerna den individuella bedömningen eftersom 

riktlinjerna anvisar handläggarna till hur de ska förhålla sig i sitt arbete. Det fanns 

andra åsikter om deras eget handlingsutrymme, då några inte tycker att de har så 

stort handlingsutrymme. De personerna utryckte sig att de får ta beslut av det som 

ansöks om, och att de har riktlinjer att ta hänsyn till. Handläggarna uppfattade att 

deras handlingsutrymme begränsades av riktlinjerna. Vår åsikt är att det 

paradoxalt nog är riktlinjerna som försvårar ett individanpassat beslut. 

   

”Jag får ju besluta själv det som är ansökt om, men nej, vi har ju en del 

riktlinjer inom kommunen och det är ju mycket man får rätta sig efter 

faktiskt.” – Intervjuperson 6 
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5.5.1 Andra experters roll 

Ett intressant arbetsätt som biståndshandläggarna använder sig av är att de tar 

hjälp av experter under utredningar. Det är extra tydligt i en av kommunerna, 

därför tar vi den som exempel. Experter som handläggarna nämner är 

arbetsterapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, demenssköterskor med mera. 

Dessa experter kan enligt handläggarna ha en viktig roll när det gäller att fatta 

beslut i ärenden när handläggarna är osäkra om vad som ska beviljas eller avslås. 

”vi jobbar väldigt mycket utifrån ett rehab tänk, vi har väldigt duktiga 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter i kommunen som vi har möjlighet att 

använda oss utav när vi gör utredningar. Känner vi en tveksamhet om en 

person som ansöker om hjälp med personlig omvårdand, märker vi behovet 

av detta, då kan vi beställa ifrån en arbetsterapeut en bedömning från dens 

sida, likadant kan vi göra så vid ansökan om särskilt boende eller vård 

omsorgboende som det heter. Då har vi alltid med en sjukgymnast.” – 

Intervjuperson 2 

Här kan man se att i vissa utredningar som den citerade handläggarna gör finns 

det med en expert som påverkar och ger stöd i beslutet som ska fattas. 

 

”Om det inte hade vart i rehabiliterande syfte och jag hade jag hade haft en 

sjukgymnast som hade sagt: På grund av att den här personens medicinska 

status och förloppet i sjukdomen så är det i yttersta vikt att få daglig motion. 

Solklart!” – Intervjuperson 2 

I det andra citatet är det tydligt att andra experters roll kan vara direkt avgörande.  

5.6 Likabehandling – är det eftersträvansvärt och är det möjligt? 

Lika beslut i lika situationer var en uppfattning som framkom vid intervjuerna 

men även uppfattningen att det alltid är en individuell bedömning i den mån att 

det inte ska finnas något mål i att beslut om insatser ska bli lika.  Ytterligare en 

uppfattning som framkom är att det inte är eftersträvansvärt att få likabehandling 

men att de pratar om att de vill ha lika utredningar genom att diskutera i grupp i 

arbetet och att det ska finnas någon slags rättvisa i bedömningarna och insatserna. 

Vilket i sin tur kan leda till diskussionen att rättvisa är någonslags likabehandling. 

Vi uppfattade att handläggarna anser att äldre som söker hemtjänst bör få ungefär 



30 
 

liknande insatser då det minimerar risken av att det blir orättvist. Vid frågan om 

likabehandling är eftersträvansvärt så fick vi detta svar.   

”Det beror lite på vad det handlar om, man kan säga som måltidsinsats så är 

det enkla måltider som gäller. Det finns inget behov rent praktiskt att någon 

skulle få en trerätters måltid varje dag, det finns liksom inget medicinskt skäl 

eller att det skulle vara kopplat till någon behovsförmåga på något sätt.” – 

Intervjuperson 7 

Detta citat visar att handläggarna försöker besluta relativt lika i många fall och det 

kan ha att göra med en fråga om rättvisa. Exempelvis finns det inget skäl när det 

gäller insatsen mat att någon brukare skulle behöva något extravagant. Det finns 

inte så stora möjligheter att individanpassa vissa beslut, exempelvis 

matdistribution, då det enbart erbjuds en enkel måltid för de som behöver denna 

insats.  

Intervjuperson 5 säger att det är eftersträvansvärt att ge lika beslut i lika 

situationer, men att vi aldrig kommer att komma dit eftersom världen är 

föränderlig. Alla handläggare är olika och alla brukare är olika. Båda parterna 

förändras med tiden, vi är inte samma personer idag som vi kanske är om fem år. 

Förutsättningarna ändras både hos handläggarna och brukarna. Intervjuperson 5 

uttrycker här en ambivalens d.v.s. en tveksamhet om att det rent idémässigt är 

eftersträvansvärt med lika beslut i lika situationer men erfarenhetsmässigt är det 

inte möjligt.  

”Det är eftersträvansvärt på ett sätt, men vi kommer aldrig att komma dit hän, 

för att vi är ju olika och de vi möter, och situationen är alltid olika, och 

förändliga, vi kan möta Greta och Greta om 5 år, då kanske det ser 

annorlunda ut, jag också för den delen, riktlinjerna också, de ändras hela 

tiden.” – Intervjuperson 5 

”[…] om jag kanske ger avslag men en annan kanske beviljar vi säger 

promenad varenda dag, så det glappet däremellan skiljer ju rätt så mycket. Så 

att då tänker man att man ska ha en ungefär likvärdig bedömning. Så att vi 

ska göra så lika som möjligt. Sen kan man ju aldrig göra lika, så är det ju men 

ändå att man ligger rätt så nära varandra.” – Intervjuperson 4 

”Har man liknande behov har man liknande bedömningar. Det är det som är 

fördelen och tanken med riktlinjerna. Det finns ju alltid risk att man tappar 

bort den individuella bedömningen, det finns det” –Intervjuperson 7  
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Som citaten ovan visar så finns det en tanke hos intervjupersonerna att riktlinjerna 

delvis finns till för att skapa mer enhetliga och lika bedömningar av handläggare. 

Vi vände oss till de kommunala riktlinjer och vägledningar som fanns i 

kommunerna för att se vad deras syfte var. Samtliga riktlinjer av de kommunerna 

som vi har gått igenom nämner på ett eller annat sätt att de finns till för att skapa 

mer likartade bedömningar av biståndshandläggare. Samtidigt som riktlinjerna 

nämner att man inte får glömma bort den individuella bedömningen.  

”Riktlinjer syftar till att ge likartad service till alla. De skall vara ett 

komplement till de lagar och föreskrifter som finns och vara normgivande för 

insatsernas utformning och omfattning. Det innebär att den enskilde kan 

beviljas mindre insatser än riktlinjerna anger, men även större insatser kan 

beviljas. Det är dock alltid den enskildes unika situation som skall ligga till 

grundför alla beslut.” –från en kommuns riktlinjer  

Citatet ovan är hämtat från riktlinjerna i en av de kommunerna där vi har 

genomfört intervjuer.  

Syftet med riktlinjerna i detta exempel går inte att ta miste på. Riktlinjerna finns 

till för att biståndshandläggare ska ha något styrande dokument att kunna luta sig 

på. Det finns en viss ambition att det ska finnas någonslags likabehandling av 

biståndshandläggarna gentemot brukarna. Stycket ovan påminner visserligen 

läsaren och handläggarna som ska ha detta i beaktande att de inte får glömma bort 

att varje enskild person är unik och har ett unikt behov.  

Enligt Lipsky (2010) så är en del av gräsrotsbyråkraternas arbete att de ska 

generalisera och kategorisera klienter. Det betyder att biståndshandläggarna ska 

sätta in den brukaren de möter i ett visst fack och att alla i samma fack ska få 

liknande insatser. Detta tolkar vi som en av grunderna i gräsrotsbyråkratens 

arbete, att de till en viss grad eftersträvar likabehandling. Lipsky (2010) fortsätter 

med att gräsrotsbyråkraternas arbete karaktäriseras även av en hög grad 

handlingsutrymme. Det betyder att i deras möte med brukaren så har de 

möjligheten att individanpassa. I det empiriska materialet som handlar om 

likabehandling framkommer inslag av den ambivalens vi beskriver utifrån Lipsky. 

Samma person beskriver å ena sidan att den enskildes behov alltid kommer först å 

andra sidan att han eller hon sällan går utöver riktlinjerna.  
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Vår uppfattning är att handläggarna har en föreställning av att de individanpassar 

för varje enskild de tar beslut om, men att de kanske inte gör det i den grad som 

de upplever sig själva göra eftersom de trots allt håller sig till riktlinjerna i många 

fall. Detta gäller framförallt serviceinsatserna där riktlinjerna är tydliga.  

Ambivalensen hos handläggarna kan förstås med hjälp av Anders Molanders 

(2011) förklaringar av begreppet skön. Han menar att det juridiska, att alla är lika 

inför lagen, krockar med individualiseringen som gäller inom socialtjänsten. 

Ambivalensen skapas hos handläggarna för att de strävar efter att uppnå 

likabehandling och individualisering samtidigt vid bedömningar för brukare. Det 

är i praktiken inte möjligt.  

5.7 Skälig levnadsnivå 

Skälig levnadsnivå är ett begrepp som är svårdefinierat och nämns i 

socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§ där lagstiftaren inte anger vilken nivå skäligt är för 

något, utan hänvisar till individens och dennes livssituation (Lindelöf och 

Rönnbäck, 2007). 

Nedan är ett exempel på hur en av kommunerna vi har besökt tolkar begreppet 

skälig levnadsnivå. Stycket är tagit ur deras riktlinjer.   

”Begreppet Skälig levnadsnivå beskriver den nivå av levnadsstandard som 

lagen garanterar. Varje kommun har själv ansvaret för att utforma biståndet 

så att det passar de lokala förutsättningarna. För att denna nivå ska uppfyllas 

kan det krävas insatser som ekonomiskt bistånd, men även bistånd i form av 

hemtjänst, särskilt boende med mera. Skälig levnadsnivå är minimistandard 

och kommunen har rätt att lägga sig på en högre nivå i enskilda fall. Det kan 

råda olika uppfattningar om vad som är skäligt. Kommunen kan i de fall där 

det råder jämnbördiga alternativ välja det alternativ som innebär den lägsta 

kostnaden för kommunen.” – från en kommuns riktlinjer 

Våra intervjupersoner har gett oss olika svar om vad de anser vara skälig 

levnadsnivå. En gemensam nämnare är dock att de flesta anser att riktlinjerna 

befinner sig inom deras gräns om vad skälig levnadsnivå innebär. Det fanns några 

undantag gällande några få insatser.  

På frågan om riktlinjerna är skälig levnadsnivå så fick vi bland annat svaren 

nedan. 
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”ja det är det ju, annars hade vi ju inte haft det. De får ju inte gå under det” – 

Intervjuperson 5 

”JA, det gör de. Det tycker jag.” – Intervjuperson 7  

”Det är ju också en svår fråga, det är det faktisk, det är lite vad jag gick 

tillbaka till innan det här med hur vad dusch och promenad och umgänge, jag 

tror att riktlinjerna i all ära men de måste reviderads med kontinuitet utifrån 

samhällets förändringar o.s.v. jag tror inte att man kan ha gå strikt efter det, å 

jag tror inte att dem riktlinjerna är en beskrivning på skäliglevnads nivå 

heller. Inte så som jag uppfattar det, nej, det är nog ett individuellt beslut, lite 

tjatigt men så är det faktisk.”- Intervjuperson 1 

”Jag vet inte, nej, jag vet inte. Det kan jag väl i och för sig, ja.. Nej, jag vet 

inte det är svårt att säga, egentligen så kanske man skulle kunna kanske få lite 

mer städat nån gång eller så. Att det skulle kanske finnas. Eller så kan jag 

tycka att kan man ta bort det helt och hållet det här med städning, att man får 

anlita privat då. Och ha det här avdrag på nått vis.” – Intervjuperson 6 

Johansson (2007) talar om den mänskliga dimensionen, som kan förklaras som att 

det krävs en omdömesförmåga när gräsrotsbyråkraterna ställs inför bedömningar 

och beslut som de inte har varit med om tidigare eller finns tydligt reglerat i 

lagtext eller kommunala riktlinjer. Vid dessa situationer så krävs ofta en god 

improvisationsförmåga och sunt förnuft. Vid de besluten är det ofta svårt att 

förklara varför utgången i ett visst ärende blev som det blev. 

Biståndshandläggarna personliga syn på skälig levnadsnivå kan vara en avgörande 

faktor för utgången av ett ärende. En del av intervjupersoner försökte förklara för 

oss vad deras syn på skälig levnadsnivå var för något, och de flesta föll tillbaka på 

att riktlinjerna är en bra grund att stå på när de har svårt att förklara varför de har 

tagit ett visst beslut. I en av kommunerna ansåg intervjupersonerna att det inte 

bara räckte upp till skälig levnadsnivå utan så långt som god levnadsnivå, eller 

väldigt generösa. I de andra kommunerna vi har besökt så var det inte riktigt 

samma inställning till att riktlinjerna var så generösa men de höll ändå med om att 

riktlinjerna var någonslags skälig levnadsnivå, även om det låg på en 

minimumgräns eller strax däröver.  

En sak som togs upp i diskussionen av skälighet var att det också tillhör den 

individuella bedömningen, det som är skäligt för en är inte skäligt för en annan.  
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”[…]men det är alltid undantag för den enskilde, för varje person är t.ex. 

promenad 1-2 gånger i vecka som våra riktlinjer säger inte skäligt för varenda 

person. Vissa kanske behöver det 3-4 gånger i veckan av någon särskild 

anledning.” – Intervjuperson 3 

En annan anledning till att vissa insatser eller mängden av insatser kan påverka 

vad som är skäligt för olika personer kan vara som en del av våra intervjupersoner 

säger att det kan bero på hur de har levt sina liv innan de behövde stöttning av 

samhället. Vi gav våra intervjupersoner ett exempel gällande en äldre där han 

hade som önskemål att gå till simhallen varje dag och få hjälp med det, där vi 

frågade intervjupersonerna hur de skulle ställa sig till att det skulle vara skäligt. 

Den enda de hade att förhålla sig till var att han alltid gjort det innan men nu inte 

klarade själv längre. 

”Det är svårt, man kan väl utgå lite från hur andra alltså, gå och simma, är det 

vanligt att man simmar varje dag, jo för vissa kanske det är det, men. 

Egentligen kan jag väl tycka att det är skäligt faktiskt, det kan jag tycka.” – 

Intervjuperson 6 

”Då kan jag tänka mig att man kanske beviljar 2 ggr i veckan kanske 1-2 ggr 

i veckan att man får hjälp att komma dit. Det tycker jag känns skäligt, då 

kanske man får göra någon avvägning av vad som är skäligt.” – 

Intervjuperson 5 

5.8 Autonomi 

Biståndshandläggare kan göra olika bedömningar, och det kan analyseras med 

hjälp av handlingsfrihet och handlingsförmåga som tillsammans blir autonomi 

enligt Lennart Lundquist (1988). De menar att handlingsfrihet regleras i lagar, 

riktlinjer och andra sociala normer, men ändå tillåter handläggren att ta egna 

beslut efter egna prioriteringar och värderingar inom ramen för lagen. 

Handlingsförmåga är däremot de faktiska möjligheterna att utnyttja sitt 

handlingsutrymme eller autonomi. Har man inte kunskapen som behövs i ett 

ärende så har man en mindre handlingsförmåga. Handläggaren som citerats ovan i 

avsnitt 7.5.1 är har kompenserat detta med hjälp av experter. 
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  Handlingsfrihet  

  Stor Liten 

Handlingsförmåga Stor  

1. Autonom 

 

 

2. Förprogrammerad 

 Liten  

3. Bakbunden 

 

 

4. Beroende 

(efter Lundquist, 1988, s.113) Figur 1 

 

Enligt vår tolkning är biståndshandläggarna vi intervjuat olika gällande 

handlingsförmåga och handlingsfrihet. Vi tycker oss se att vi kan placera in 

handläggare i kategori 1, autonom, med stor handlingsförmåga och stor 

handlingsfrihet. Om man saknar viss handlingsförmåga kan man kompensera det 

med hjälp av exempelvis experter visar vår empiri. Vår empiri visar även att 

handläggarna inte känner sig hindrade av organisationens ekonomi vilket är en del 

till att handlingsfriheten inte begränsas. Det finns handläggare i vårt material som 

säger att det ibland är ont om tid vid beslutstagande men att det inte påverkar dem 

på ett negativt sätt, de tar sig ändå den tiden som behövs för att ta ett ordentligt 

beslut. Vid detta resonemang så faller handläggarna in i kategori 1. Det fanns 

dock handläggare som uppfattade tiden som något begränsande, då minskar 

handlingsförmågan och man blir mer bakbunden.  

Riktlinjer bedömer vi kan begränsa handlingsfriheten, och vi kan se att det finns 

handläggare i vår studie som vi bedömer passa bättre i kategori 2, den 

förprogrammerade. Har en kommun mer detaljstyrda riktlinjer så är vår 

uppfattning att de mer håller sig inom ramen för dessa riktlinjer och blir då enligt 

modellen förprogrammerade.  

Det finns också exempel från handläggarna att det är önskvärt att ha tydligare 

riktlinjer så att besluten blir mer lika. Vid en sådan situation så är det också enligt 

oss mer önskvärt att vara förprogrammerad om det ska relateras till figur 1. 

Gräsrotsbyråkraten har själv en förmåga att utnyttja sin autonomi om han eller 

hon kan, vill eller förstår sammanhanget för att få autonomi (Lindelöf & 
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Rönnbäck, 2004). Har man inte tillräckligt stor kunskap som handläggare så 

minskar handlingsförmågan och per automatik så försvinner möjligheter att vara 

autonom. En möjlighet att utöka sin autonomi är att ta hjälp av experter som kan 

fylla den kunskapsluckan som handläggaren saknar. 
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6 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer vi presentera slutsatserna av vårt resultat och 

redogöra hur vi har svarat på våra forskningsfrågor. Syftet var att få en förståelse 

om biståndshandläggning inom äldreomsorgen och hur handläggarna uppfattar 

och använder sitt handlingsutrymme. 

6.1 Individanpassning eller likabehandling 

I vårt resultat har vi funnit att handläggare i sina beskrivningar säger att det ska 

vara fokus på den enskilde individen. Men vi uppfattar att de gör olika beroende 

på vilken insats det gäller. Man kan främst dela upp det i serviceinsatser och 

personlig omvårdnad. Ett exempel på serviceinsats är städ, där vi att finner 

handläggarna arbetar mer mot likabehandling. Man har en grund i riktlinjerna och 

de följer man om det inte finns särskilda medicinska skäl att bryta riktlinjerna, 

men för ”normalbrukaren” gäller likabehandling.  

Gällande personlig omvårdnad visar vårt resultat att handläggarna istället gör 

olika. Det kan bero på att de inte har lika specificerade riktlinjer när det gäller 

dessa insatser. Vi har en tanke gällande insatser som hygien, den insatsen är 

såpass personlig så handläggare nästan inte kan undvika individanpassning. Det är 

exempelvis svårt att bestämma hur ofta brukaren borde gå på toaletten eller hur 

ofta brukar får duscha för att känna sig fräsch. Här styr brukarens önskemål 

utformningen av insatsen inom en viss rimlighet. Handläggaren bedömer först att 

hjälpbehovet finns, följt av en fråga hur brukaren önskar utforma insatsen 

gällande hur ofta insatsen ska utföras. Sedan avgör handläggeren om det är rimligt 

eller inte.  

Resultatet visar att det finns både individanpassning och likabehandling inom 

biståndhandläggning. Vi har reflekterat över att likabehandling och 

individanpassning har sett olika ut beroende på vilken kommun empirin samlats in 

i. En förklaring till detta kan vara att man i vissa kommuner har mer generösa 

riktlinjer än andra. Man kan se det som att handläggare individanpassar mindre i 

kommuner som är generösa, på grund av att de inte behöver gå över riktlinjerna. 

Trots att de beviljar vissa saker som inte beviljas av handläggare i en annan 
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kommun. Men man kan även se det som att de har möjligheten att individanpassa 

mer, just på grund av att de inte är styrda av riktlinjer i samma grad.  

Vårt resultat visar att i en kommun anser en handläggare att det är skäligt att en 

brukare får hjälp att vara i badhuset varje dag medan en annan handläggare i en 

annan kommun, där vi uppfattade riktlinjerna som mer restriktiva, inte ansåg att 

det var skäligt. Individanpassning skiljer sig beroende vilken handläggare som 

handlägger ärendet och vilken kommun den är anställd i. Slutsatsen här blir att 

man kan få mer eller mindre hjälp och stöd beroende på vilken handläggare 

brukaren får och vilken kommun brukaren bor i.  

6.2 Handlingsutrymme vid kommunala riktlinjer 

Tony Evans (2004, 2011) beskriver att kommunala riktlinjer både kan begränsa 

och öka gräsrotsbyråkraten handlingsutrymme som är beskrivet i kapitlet tidigare 

forskning. Handläggarna i vår studie beskriver att deras handlingsutrymme inte är 

begränsade av riktlinjerna men samtidigt att de känner sig begränsade av utbudet 

av insatser. Är det så att de väljer att inte utnyttja sitt handlingsutrymme? Kan 

man välja det? Vår fundering är om det är ett aktivt val i vilken grad man är 

autonom. Handläggaren kan göra ett ställningstagande mot var lojaliteten finns. 

Vår uppfattning är att om lojaliteten lutar mer åt individen så arbetar man mer 

individanpassat i arbetet som handläggare. Lutar lojaliteten istället mer mot 

organisationen så upplever vi att de arbetar mer mot likabehandlingsprincipen.  

6.3 Vidare forskning 

Något som uppmärksammades under skrivandet av resultatdelen var att andra 

experter till viss del kan styra handläggarnas behovsbedömning. Detta var något 

som vi inte funnit i den tidigare forskning vi använt oss av och var därför en 

oväntad ingång i analysen av materialet. I många fall kan andra experter vara 

direkt avgörande i ett biståndsbeslut. Vi förstår att handläggare inte kan ha 

kunskap om allt men hade inte räknat med att den hjälp de tog var så omfattande.  

Gräsrotsbyråkraten är enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) själva experter vilket 

gör att det förvånar oss att de själva tar så stor hjälp av andra. Andra experters roll 

för handläggare inom äldreomsorgen, men även andra gräsrotsbyråkrater, hade 

varit intressant att forska vidare om.  
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Under intervjuerna stötte vi på den förenklade biståndshandläggningen, som 

kortfattat innebär att brukaren själv fyller i behovet och vilken insats den vill ha i 

ett färdigt formulär. Det handlar vanligtvis om enklare insatser som 

matdistribution, tvätt, städ och larm. En tanke som uppstod när vi genomförde 

intervjuerna är hur den förenklade biståndshandläggningen kan förändra 

handläggarnas arbete och förutsättningar som gräsrotsbyråkrater. Lipsky (2010) 

med flera (Lundquist, 1998; Johansson, 2007; Lindelöf och Rönnbäck, 2004) 

menar alla att en del av gräsrotsbyråkratins grunder och förutsättningar för att vara 

en gräsrotsbyråkrat är att man har direktkontakt med sina brukare. Vid en 

förenklad biståndshandläggning så försvinner denna del av arbetet då brukaren 

själv får fylla i en ansökan. Är detta framtiden hos den traditionella 

gräsrotsbyråkraten, att de slutar träffa sina brukare och istället hänvisar dem till ett 

formulär?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej.  

Vi är två socionomstudenter som går i sjätte terminen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver vår examensuppsats under denna termin.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka handläggning av ärende inom 

äldreomsorgen. Där vårt fokus kommer ligga på vilket handlingsutrymme man har 

som handläggare. 

Intervjun som är inbokad har beräknad tidsåtgång på ca 45-60 minuter. Du 

behöver inte förbereda något inför intervjun och du har när som helst rätt att 

avbryta intervjun. Vi har som önskemål att få använda ljudupptagning under 

intervjun.  

Det insamlade materialet kommer att avidentifieras och senare raderas när 

uppsatsen är godkänd. Vi kommer enbart använda intervjumaterialet för vårt 

forskningsändamål och de enda som har tillgång till materialet är vi och vår 

handledare.  

Har du frågor så kan du kontakta oss eller vår handledare, på 0470-XXXXX eller 

XXXXXXX.XXXXX@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Mårtensson   Niklas Lindgren 

0767-633188    0703-525133 

rm222aq@student.lnu.se   nl222am@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Grundfrågor:  

Ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, hur länge på denna arbetsplats och tidigare 

relevanta arbetsplatser.  

Ramar/Uppfattningar Användning av ramar 

Hur mycket beslutar du själv? 

Vad får du besluta själv? 

 

Kan du beskriva ärendegången när en 

ansökan kommer in? 

Hur långt sträcker sig delegeringen? Kan du beskriva hur du gör när du tar ett 

beslut? 

Har ni några kommunala riktlinjer som 

påverkar era beslut? 

Hur ser din tankeprocess ut från ansökan till 

beslut?  

Hur tolkar och omsätter ni kommunens 

riktlinjer i praktiken? 

Är det svårt att göra alla parter nöjda vi 

beslutsfattande?
 

Upplever du de kommunala riktlinjerna som 

restriktiva eller generösa? 

Har ni några restriktioner när det gäller 

ekonomin i beslut ni tar? 

När du placerar ev. en äldre på ett boende, 

tänker du på personalen som tar hand om den 

äldre?  

Anser du att riktlinjerna uppfyller skälig 

levnadsnivå? 

Vad anser du vara svårast i arbetet som 

biståndshandläggare? 

Om ett ärende kommer in och du är osäker 

på det, har ni några hjälpmedel att tillgå? 

Tycker du att ni har tid att ta ett riktigt 

beslut? 

I vilken utsträckning kan ni ta hänsyn till 

individens önskemål? 

Anser du att riktlinjer förenklar eller 

försvårar ett individanpassat beslut? 

 

 


