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Abstrakt 
Författare – Malin Andersson och Slaven Maras 

Titel – Aspects of decentralizations effect on eldercare – a qualitative study of three municipal 

authority office/ Aspekter på decentraliseringens effekter på äldreomsorg – En kvalitativ studie i tre 

kommuners myndighetskontor 

Handledare – Linda Erlandsson 

Examinator: Jan Petersson 

 

This is a qualitative study of the phenomenon of decentralization and its impact on care managers 

working in elderly care. The aim of the study was to examine how care managers margin for 

maneuver and need assessments continually are shaped by organizational conditions and municipal 

governance. With these aspects in mind, we wanted to identify similarities and differences in three 

different municipalities’ ways to work with care management in the elderly care. The data collection 

methods that we have used are qualitative interviews and a comparative study based on the data we 

have collected through our interviews. The interviews have been based on three main issues to 

optimally respond to the purpose and issues in the study. The issues are: (1) How does authority 

offices interact with municipal governance and what is the professionals' own experience of 

governance? (2) What workplace bound similarities and differences are there between the three 

governments offices in our selection municipalities and how can they occur? (3) How do 

collaborations with other municipalities on a care manager and supervisor level and what have 

these collaborations significance regarding the similarities and differences between the 

municipalities?  The study was conducted with six informants working in the part of social work 

that we wanted to explore. Of these six, three informants are care managers and three informants are 

executives of government offices. These informants were carefully selected based on job title, 

municipal and education. The research approach was qualitative because we wanted to obtain 

descriptions based on the informant's own ways of thinking, and we wanted to find the dimensions 

of organizations as those that work in the middle of the organization. The collected empirical data 

was analyzed by the theoretical perspectives organizational theory and bottom-up, top-down 

perspective. The results of the study show that the governance of the three municipalities are similar 

to each other but that, despite this, there are workplace-linked differences between the three 

government branches and these differences are explained by the mentioned choice of theory.    

 

Key words: Decentralization, margin for maneuver, home care organizer, organization, elderly care 
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1. Inledning  

 

I studiens första kapitel presenteras det ämne som studien tar upp. I problemformuleringen ges en 

introduktion till studiens problem och en kort beskrivning varför studiens problem är relevant till 

socialt arbete och varför studien behövs. Vidare i kapitlet beskrivs ur vilket fokus ämnet ska 

undersökas och därefter följer studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Problemformulering  

”Biståndshandläggarna utför sitt arbete i gränslandet mellan de äldres /…/ privata sfär och den 

offentliga omsorgen, i en komplex verksamhet där olika aktörers intressen på ett sammansatt vis 

integrerar med varandra” (Dunér & Nordström 2005:123) 

 

Ovanstående citat visar på den komplexitet som utgör biståndshandläggares vardag. En del av 

yrkets komplexitet är det handlingsutrymme som biståndshandläggare har; biståndshandläggare ska 

leva upp till olika aktörers förväntningar – organisationens och brukarens, och inte allt för sällan har 

dessa två aktörer olika intressen. Biståndshandläggaren blir således en individ som verkar mellan 

organisationen och brukaren för att värna om bådas intressen.  

 Sveriges äldreomsorg är idag en decentraliserad enhet av välfärdssamhället vilket innebär att 

äldreomsorgen styrs av landets kommuner, dock med inslag av statlig styrning och kontroll. Det 

som avses med decentralisering i den här studien är att makt förskjuts från en höge instans till en 

lägre vilket innebär att den statliga kontrollen och styrningen främst yttrar sig genom granskning 

och omorganisering som beordras på högre instans (Feltenius 2011; Andersson 2004). 

Socialstyrelsen har även ett system med jämförelsekommuner, där kommuner jämförs mellan 

varandra. Jämförelsen med andra kommuner kan ses som en centralisering då kommunerna mer 

frekvent har samarbeten och idéöverföringar som skrider över kommungränserna
1
.  

 Decentralisering av äldreomsorgen innebär att kommunerna själva får frihet till att anpassa 

och utforma äldreomsorgen utifrån kommunens förutsättningar och intressen vilket enligt 

Andersson (2004) kan bidra till att lokala variationer kan uppstå inom den svenska äldreomsorgen. 

Dessa lokala variationer kan också leda till att biståndshandläggare och chefer på myndighetskontor 

således utnyttjar sitt handlingsutrymme på olika sätt i olika kommuner. Det kan dessutom uppstå 

arbetsplatsbetingade vanor och strukturer som också kan skilja sig i jämförelse med andra 

kommuner. Enligt Andersson (2004) kan det handlingsutrymme som skapar vanor och strukturer se 

olika ut över tid och te sig annorlunda i olika sociala kontexter. 

                                                 
1  www.socialstyrelsen.se 2013-08-28. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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 Den svenska äldreomsorgen har genom sin ständiga utveckling och omorganisering gått från 

att vara en uppsökande verksamhet till en verksamhet som brukaren själv får vända sig till vid 

behov av insatser. Vid ansökan om insatser möts brukaren av en biståndshandläggare som anses 

vara expert på att bedöma enskilda brukares behov och hur dessa behov ska bemötas. Den ansedda 

expertkunskapen ger således biståndshandläggare handlingsutrymme och kan ur en maktaspekt 

användas till att antingen avslå eller bevilja insatser. 

 Beslutet om att införa ett nytt yrke, biståndshandläggare, i svensk äldreomsorg togs i strävan 

mot att modernisera äldreomsorgen samt att göra äldreomsorgen mer resurseffektiv (Blomberg 

2004). I och med införandet av biståndshandläggare skulle behovsbedömningen bli mer rättssäker 

för brukare eftersom experter skulle utföra bedömningen. Biståndshandläggare skulle förhålla sig 

objektiva till brukarna, väl uppdaterade inom juridik och specialiserade på att bedöma enskilda 

brukares behov genom en individuell behovsbedömning vilket skulle ge en större makt åt brukaren 

då biståndshandläggare skulle se till brukarens enskilda och personbundna behov (Andersson 2004; 

Blomberg 2004). I samband med införandet av det nya yrket skedde en standardisering av insatser 

inom äldreomsorgen vilket ledde till att insatserna blev allt mindre flexibla. Att insatserna blev mer 

fixerade och av standard karaktär kan ses som ett tecken på den statliga styrningen (Feltenius 2011). 

De standardiserade insatserna tolkas som att de ger mindre makt åt brukare eftersom brukare kan ha 

olika individuella behov som inte passar in i de standardiserade insatserna och kan således inte 

tillgodoses. Detta innebär att brukare inte kan ansöka om insatser som är anpassade efter sin egen 

livssituation, utan måste istället anpassa sin livssituation efter de standardiserade insatser som 

erbjuds (Blomberg 2004; Andersson 2004; Dunér & Nordström 2005).  

 Enligt Szebehely (2000:38) ökar antalet personer som blir över 80 år i Sverige medan 

insatserna inom äldreomsorgen minskar, detta beror på att det finns mindre resurser inom 

äldreomsorgen idag än vad det tidigare har gjort. Även enligt Dunér och Nordström (2005) är det 

allt fler som vill ta del av kommunernas resurser. Den individuella behovsbedömningen blir således 

komparativ mellan brukare, när resurserna som ska fördelas mellan dem blir mindre, och detta 

innebär att de brukarna med störst behov av insatser får insatserna mer frekvent beviljade än de 

brukare som har lättare behov.  

  Utifrån Blomberg (2004), Dunér och Nordström (2005) och Andersson (2004) kan det tolkas 

att brukarens makt ligger i de organisatoriska riktlinjer som finns inom organisationen samt 

biståndshandläggarens expertis och utnyttjande av sitt eget handlingsutrymme. Med anledning av 

den decentralisering som råder och med de lokala variationer i biståndshandläggning som kan 
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uppstå i enlighet med Feltenius (2011), Raush (2008) och Andersson (2004) kan frågan ställas om 

alla brukare som ansöker om insatser, ställs inför en likartad bedömning av sina behov eller om det 

finns skillnader i bedömning beroende i vilken kommun brukare ansöker om insatser. Hur stora 

skillnader kan uppstå mellan olika kommuner i utformandet av äldreomsorg och kan dessa 

skillnader påverka rättssäkerheten för brukare negativt? Samarbetar kommunerna och hur påverkar 

det den enskilda kommunen? Är det verkligen en likartad bedömning som görs eller står vi inför en 

ojämlik välfärdsstat? 

 Det finns ett gediget forskningsunderlag som berör äldreomsorgen i Sverige, men vi anser 

att den här typen av komparativ studie på kommunal nivå behövs eftersom den tidigare forskningen 

till största del avhandlar decentraliseringen på ett nationellt plan så som bl.a. Feltenius (2011,2007), 

Blomberg (2004), Dunér & Nordström (2005) samt Bergmark (2001:52). Den forskning som 

återfinns på gräsrotsnivå inom äldreomsorgen lägger sitt fokus på brukare i äldreomsorgen samt 

deras perspektiv och behov (Andersson 2004). Vi vill därför göra en komparativ studie och 

undersöka om och hur biståndshandläggares arbete skiljer sig i olika kommuner, och identifiera 

orsaker till detta.  

1.2 Avgränsningar 

Vi vill, genom biståndshandläggare och chefer för myndighetskontor i tre kommuner, studera hur 

decentraliseringen påverkat dem som yrkesverksamma samt den organisation de arbetar för. Fokus 

ligger på att identifiera och redogöra för skillnader och likheter i biståndshandläggares arbete i tre 

olika kommuner. I och med valet av tre kommuner ville vi skapa en större bredd än vad vi hade 

gjort om vi endast hade valt att undersöka två kommuner i vår studie. Studien kommer inte beröra 

yrkesgrupper så som omsorgspersonal som utför insatser i äldreomsorgen eller brukare som uppbär 

insatser. Dessa grupper kan komma att diskuteras i viss mån, men då endast för att förtydliga 

biståndshandläggares arbetsuppgifter. Vi har medvetet valt att göra dessa avgränsningar då studiens 

tidsram och omfattning begränsat oss.  

 Vi har genomgående i studien använt begreppet biståndshandläggare, eftersom det är det 

begrepp som blivit presenterat för oss vid inläsning av tidigare forskning samt vid möte med våra 

informanter. I studien nämns även begreppet brukare, med det menas en person över 65 år som har 

rätten att uppbära insatser via SoL 2001:453. Studien är begränsad till tre utvalda kommuner 

(Karlskrona, Kalmar och Kristianstad). Att kommunerna är jämförelsekommuner till varandra är 

grundat på att dessa kommuner är lika varandra i befolkningsmängd, socio-ekonomi och regional 

tillhörighet. Dessa kommuner jämförs på uppdrag av socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 
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landsting (SKL), och jämförelserna berör ämnen så som kvalitet och effektivitet. Vi har dock inte 

valt att fokusera på kvalitet och effektivitet i den här studien då vi inte på något sätt vill rangordna 

kommunerna, utan snarare ta fram de infallsvinklar som rör decentralisering – hur och varför 

skillnader kan uppstå i liknande organisationer.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur biståndshandläggares handlingsutrymme och biståndsbedömning 

påverkas av kommunal styrning och organisatoriska villkor och därigenom identifiera likheter och 

skillnader i studiens tre urvalskommuners sätt att arbeta med biståndsbedömning i respektive 

kommuns äldreomsorg.  

 Utifrån den problemformulering och syfte vi utformat till vår studie har vi formulerat 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur interagerar myndighetskontoren med den kommunala styrningen och vad är de 

yrkesverksammas egna erfarenheter av styrningen? 

2. Vilka arbetsplatsbundna likheter och skillnader finns det mellan de tre myndighetskontoren i 

våra urvals kommuner och hur kan de uppstå?  

3. Hur sker samarbeten med andra kommuner på biståndshandläggars- och chefsnivå och vad 

har dessa samarbeten för betydelse gällande likheter och skillnader mellan kommuneras 

arbetssätt? 

1.4 Studiens disposition 

Vi har valt att dela in studien i sju olika kapitel, inledning, tidigare forskning, metod, teori, resultat, 

analys, diskussion samt sammanfattning. I det första kapitlet presenteras studiens problem, 

avgränsningar, syfte samt frågeställningar. I kapitel två tydliggörs relevant forskning som vi knutit 

an till det problem studien kommer avhandla. Kapitel tre visar på de metoder vi valt att genomföra 

studien med och vi diskuterar även brister och förtjänster med våra val. Vidare i kapitel fyra 

redogörs de teorier vi kommer att använda oss av när vi utforskar och analyserar studiens problem. I 

kapitel fem och sex redovisas och analyseras resultatet samt att det görs en sammanfattande slutsats 

i slutet av det sjätte kapitlet. Studiens sjunde och sista kapitel är en slutdiskussion där vi diskuterar 

svårigheter med vår studie och där behandlas också rimligheten i våra resultat. 
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2. Tidigare forskning  

- äldreomsorgens utveckling ur ett decentraliserat perspektiv 

Detta kapitel belyser den tidigare forskning som vi funnit relevant för förståelsen av vår studie. Den 

tidigare forskningen kommer att beröra hur äldreomsorgen har utvecklats, hur 

decentraliseringstrenden har förändrats sedan 1970-talet, framväxten av yrket biståndshandläggare 

samt skapandet av nationella handlings- och utvecklingsplaner för svensk äldreomsorg. Denna 

inblick i ämnet är viktigt för att kunna ha förståelse för de resultat och analys som senare kommer 

att presenteras.  

2.1 Äldreomsorg ur ett historiskt perspektiv 

 Under 1950-talets Sverige var det vanligt med institutionell äldreomsorg vilket innebar att de 

brukarna med behov av insatser fick komma till institutioner istället för att vårdas i sina egna hem. 

Denna typ av äldreomsorg ansågs då vara den mest eftertraktade. Tidiga influenser om 

hemtjänstliknande service nådde Sverige från England under 1950- och 1960-tal och dessa idéer 

föreslog att brukare skulle vårdas i hemmet så att de skulle kunna vara hemmaboende så länge som 

möjligt, detta kallas för hemmaboendeideologin (Edebalk 1990). Att ha brukare hemmaboende så 

länge som möjligt ansågs vara bättre för brukaren och dennes psykiska hälsa (Dunér & Nordström 

2005). Under samma tidsperiod som idéerna om omsorg i hemmet började få fäste i Sverige antogs 

en ny socialtjänstlag och i den nya lagen stadgades normaliseringsprincipen, vilken innebär att alla 

har rätt till att leva ett ”så normalt liv” som möjligt. Med ett normalt liv anses rätten till att leva så 

likt alla andra som möjligt.   Aspekter som rätten till självbestämmande, ett aktivt liv, integritet och 

rätt till statliga insatser som befriar enskilda brukare från beroende av närstående och anhöriga 

beskrivs i normaliseringsprincipen ((Prop.)1979/80:1).  

  I kontrast till normaliseringsprincipen och hemmaboendeideologin påvisar Edebalk (1990) 

att regeringen på 1960-talet fattar ett beslut som gör det ekonomiskt oförmånligt för brukare att bo 

på särskilda boenden i form av högre boendekostnader för brukaren. Utifrån det går det att urskilja 

att brukarens valmöjlighet att bo hemma eller på ett särskilt boende minskar då brukarens 

ekonomiska situation avgör dess boendesituation. Brukaren får därmed lägre inflytande över sin 

egen situation och tvingas indirekt till att bo kvar hemma.   

  I dagens Sverige finns det reglerat i lag vilka brukare som kan söka insatser via den 

kommunala äldreomsorgen samt vilka kriterier brukare måste uppfylla för att få insatser beviljade, 

alltså en s.k. personkrets (Dunér & Nordström 2005; ((Prop.)1979/80:1; SoL 2001:453).   
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2.2 Decentralisering 

Från mitten av 1970-talet hade Sverige en borgerlig regering som introducerade idéer och tog beslut 

om verkställande av en decentraliserad äldreomsorg, vilket innebar att ansvar förflyttades från 

landsting till kommun. Kommunerna fick däremot inte ökade resurser för att hantera de extra 

kostnaderna som det innebar att ta över ansvaret för äldreomsorgen ifrån landstinget (Andersson 

2004). På tidigt 1980-tal hade Sverige en socialdemokratisk regering och under den 

socialdemokratiska regeringen fortsatte decentraliseringen
2
.  

 Enligt Feltenius (2011) och Rauch (2008) har kommunerna stor frihet att utforma arbetet 

inom äldreomsorgen för att uppnå de statligt ställda målen. Förklaringen till den stora friheten som 

kommunerna tilldelats hittas främst i att det statliga kontrollen varit medvetet låg, men också i att 

socialtjänstlagen är utformad som en målinriktad ramlag vilket innebär att den saknar 

detaljstyrning. Kommunerna kan på så sätt tolka lagen på olika sätt, så länge de förhåller sig 

innanför ramarna av socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Petersson (2006) talar om en uppstramning 

av socialtjänstlagen under 1990-talet, vilket innebär att färre brukare passar in personkretsen för att 

uppbära insatser via äldreomsorgen, pga. restriktivare kriterietolkning från kommunernas sida. 

Även äldreomsorgens insatser ’bantas’ in och brukaren som enbart har behov av serviceinsatser 

motas bort i förmån för de brukare som har ett omvårdnadsbehov. De insatser som kommunen kan 

erbjuda är fixerade och går före brukarnas behov, därigenom går vad som erbjuds före vem som ska 

erbjudas insatser.   

  Under andra halvan av 1990-talet började staten ta tillbaka viss kontroll av äldreomsorgen, 

främst pga. rapporterade fall av vanvård. Av denna anledning skapades den första nationella 

handlings- och utvecklingsplanen, 1997. Staten skapade också olika styrmedel för att kunna 

kontrollera hur kommunerna skötte äldreomsorgen (prop. 1997/98:113). Den omorganisation som 

prop. 1997/98:113 innebar ledde till att yrket biståndshandläggare växte fram och var ytterligare ett 

sätt för staten att kontrollera kommunerna, då biståndshandläggare var tvungna att ha en formell 

utbildning. I dagsläget arbetar Sveriges kommuner efter den här typen av organisation med 

biståndshandläggare i äldreomsorgen (Blomberg 2004). 

 Den statliga styrningen har ökat sedan den första handlings- och utvecklingsplanen men är 

fortfarande låg i jämförelse med de övriga nordiska länderna. Denna relativt låga statliga styrningen 

innebär att kommunerna fortfarande har viss frihet och makt att utforma den kommunala 

                                                 
2
   (2013:mars 01). Regeringen (elektronisk), regeringens officiella hemsida, 

<Www.regeringen.se/sb/d/4393>.   

http://www.regeringen.se/sb/d/4393
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äldreomsorgen efter kommunens förutsättningar och intressen (Rauch 2008; Feltenius 2011).  

2.3 Yrket biståndshandläggare 

Yrket biståndshandläggare växte fram ur det tidigare yrket hemtjänstassistent. Hemtjänstassistenten 

hade två funktioner; att bedöma behov och verkställa insatserna. Dessa två funktioner är numera 

uppdelade i biståndshandläggare och enhetschef, där biståndshandläggare är den beviljande parten 

och enhetschef den verkställande. Många kommuner genomförde denna omorganisering i rädsla för 

att framställas som ineffektiva och omoderna, samt att kommunerna var rädda för att medborgarna 

skulle tycka att kommunen slösade med resurser om denna omorganisation inte genomfördes 

(Dunér & Nordström 2005). 

  Biståndshandläggare kom som en ny yrkesgrupp som hade expertkunskap om aktuella och 

relevanta lagar, biståndsfördelning samt organisationspraxis. Yrkesgruppen blev vida 

uppmärksammad och det sågs som ett naturligt och progressivt steg att ta i strävan efter en tids- och 

resurseffektiv äldreomsorg som möjligt. De nya biståndshandläggarna var specialiserade på sitt 

yrke, de hade en byråkratisk karaktär och ledmotivet för deras biståndsarbete var rättvisa. Denna 

byråkratisering syftade till att resurser skulle bli lika ransonerade vilket i sin tur skulle öka 

rättssäkerheten eftersom alla skulle få en lik bedömning, och därmed en lik fördelning av 

resurserna. I likadelandet av resurserna och genom biståndshandläggares sätt att jämföra brukares 

behov, minskades möjligheten för brukare att få sina individuella behov tillgodosedda (Blomberg & 

Petersson 2003). Detta ledde enligt Blomberg (2004) samt Dunér och Norström (2005)  till att 

biståndshandläggningen blev allt mindre flexibel i bemötandet av äldre brukares behov, då 

insatserna blev standardiserade. De flesta kommunerna har i dagsläget ett antal färdiga insatser som 

den äldre kan få beviljade och om brukare har behov som inte kan tillgodoses genom de redan 

fastställda insatserna, kommer inte kommunen att kunna erbjuda eller tillsätta en insats som 

tillfredsställer den äldre brukarens behov. Detta kan ses som att den individuella behovsprövningen 

förlorat sitt värde eller till och med försvunnit (Blomberg & Peterson 2003; Andersson 2004).  

 

2.4 Nationella handlings- och utvecklingsplaner 

1997 kom den första nationella handlings- och utvecklingsplanen för äldrepolitiken efter 

rapporterade vanvårdsfall inom den svenska äldreomsorgen. Handlingsplanen antogs av regeringen 

1998 och innehöll ett antal ämnesrubriker som avgifter för insatser, ökade resurser, förstärkt tillsyn, 

effektivare kontroll och kvalitetssäkring. Under dessa ämnesrubriker fanns sedan mer utvecklade 

tillvägagångssätt hur de skulle uppnås. Ämnesrubrikerna som återfanns i den nationella handlings- 



Malin Andersson & Slaven Maras 

 

13 

 

och utvecklingsplanen blev tilldelade s.k. styrmedel genom vilka de skulle styras och kontrolleras. 

De olika styrmedlen delades upp i hårda respektive mjuka styrmedel. De hårda styrmedlen skulle 

bestå av lagar och förordningar, statsbidrag samt tillsyn medan de mjuka styrmedlen skulle bestå av 

information, projektpolitik, kunskap, överenskommelser och utvärderingar. De flesta delarna i 

handlings- och utvecklingsplanen blev sedermera tilldelade mjuka styrmedel (Feltenius 2011; 

Dunér & Nordström 2005; Brandsen, Boogers & Tops 2004). 

  Regeringen fann senare att 1997 års handlings- och utvecklingsplan var bristfällig och 

utvecklade då en tilläggsplan som tillkom 2005. Även tilläggsplanen från 2005 innehöll ett antal 

ämnesrubriker som tilldelades styrmedel. De största skillnaderna mellan handlingsplanen 1997 och 

tilläggsplanen från 2005 var att flera av de ämnen som berörs i tilläggsplanen från 2005 skulle 

styras och kontrolleras m.h.a. hårda styrmedel, främst genom lagstiftning (Feltenius 2011; prop. 

1997/98:113; prop. 2005/06:115).  

 Feltenius (2011) frågar sig hur mycket dessa styrmedel verkligen påverkar kommunernas 

arbete då han anser att de flesta av de hårda styrmedlen ter sig mjuka i verkligheten genom att 

lagstiftningen oftast är utformad som målinriktade ramlagar som Socialtjänstlagen (2001:453).  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Huvudkällorna i vår studie är Feltenius (2011), Dunér och Nordström (2005), Andersson (2004) 

samt Blomberg (2004). Dessa fyra källor beskriver det område vår studie behandlar – 

decentralisering av svensk äldreomsorg. Källorna beskriver att äldreomsorgen påverkats både 

positivt och negativt genom decentraliseringen, framväxten av yrket biståndshandläggare samt att 

framväxten av yrket har lett till mer statlig kontroll och att äldreomsorgen blivit mer standardiserad 

och mindre flexibel. Källorna belyser även att handlingsutrymmet för biståndshandläggarna kan te 

sig annorlunda över tid och rum i dess olika sociala kontexter.  

 Vi har funnit en del tidigare forskning som rör kommunal nivå bl.a Andersson (2004) och 

Blomberg och Petterson (2003) men vi har dock inte påträffat forskning som konkret rör den 

enskilde biståndshandläggaren och dennes arbetssituation. Vi har inte heller påträffat någon studie 

som visar på vad det innebär att vara yrkesverksam i en decentraliserad organisation.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras vårt metodval och tillvägagångssätt för studien samt motiveras det 

urval av informanter vi gjort. Vi diskuterar även etiska dilemman och dimensioner av 

datainsamlandet samt andra dilemman som har uppstått allt eftersom studien växt fram. Kapitlet 

avslutas med en reflekterande diskussion om vårt tillvägagångssätt, urval samt studiens pålitlighet. 

3.1 Kvalitativ ansats och komparativ metod 

I kvalitativ forskning är forskarens förhållningssätt förutsättningslöst och forskaren ska försöka 

möta alla situationer som om de vore nya. Forskaren ska sträva efter att få en helhetsförståelse av en 

speciell situation istället för att dela upp situationen i olika delar och tolka delarna var för sig. Detta 

för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen. Den kvalitativa forskningen strävar även 

efter att förstå bakomliggande faktorer till varför saker och ting framstår som de gör och därför blir 

fokus på en helhetssyn (Olsson & Sörensen 2007).  

 Vi ville undersöka och förstå arbetssätt och arbetsplatsbetingade kulturer i våra tre 

urvalskommuner och därför lämpade sig kvalitativ ansats bättre än kvantitativ. Vi ville ha det som 

Geertz (1973a i Bryman 2012:355) beskriver som en ”thick description” av de detaljer som kan 

finnas inom de kulturer vi undersöker. Genom att använda oss av kvalitativ ansats har vi fått 

förståelse för äldreomsorgens komplexitet baserat på de dagliga erfarenheter i arbetssättet som 

cheferna för myndighetskontoren och biståndshandläggare inom äldreomsorgen stöter på. Då vi 

velat fördjupa oss i våra informanters egna erfarenheter av sin arbetsplats och yrke har vi inte funnit 

kvantitativa metoder lämpliga för vår studie. Eftersom studiens syfte har varit att upptäcka och 

förstå individers handlingsmönster och resonemang kring sitt yrkesområde ansåg vi att den 

kvalitativa ansatsen lämpade sig bäst för denna typ av studie då den kvalitativa ansatsen ser till 

helheten, bakomliggande faktorer och dyker ner i den situation som undersöks (Olsson & Sörensen 

2007). 

 Studien haft som utgångspunkt att vara komparativ. Det finns tre olika varianter av 

komparativa studier – förklarande, beskrivande och prediktionsstudier. Skillnaden mellan de tre 

studiemetoderna är att den beskrivande komparativa studien syftar till att beskriva hur situationen 

ser ut, prediktionsstudien syftar till att försöka förutse hur framtiden kommer se ut medan den 

förklarande studien används för att utreda varför situationen ser ut som den gör (Ragin, 1989; Denk 

2002).  

 Den förklarande komparativa metoden är mer fördelaktig för oss än beskrivande metoden 

och prediktionsstudier eftersom den förklarande komparativa metoden inte enbart kartlägger 

forskningsproblemet som ska studeras, utan förklarar också varför forskningsproblemet ser ut som 
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det gör. Förklarande komparativ metod går hand i hand med den kvalitativa ansatsen, som också har 

som mål att undersöka, kartlägga och förklara fenomen och kulturer i samhället. Studien är ett ex. 

på en förklarande komparativ metod eftersom den hjälper oss att utreda likheter och skillnader 

mellan urvalskommunerna samt vilka bakomliggande orsaker det finns till problemet, och vad de 

innebär för varje enskild kommun (Denk 2002).  

3.2 Tillvägagångssätt 

I studien har vi utfört delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med två informanter från varje 

kommun. Vi utformade två intervjumanualer; en för yrkesverksamma biståndshandläggare och en 

för myndighetskontorens chefer. Dessa intervjuer (se bilaga 2 & 3) liknade varandra men hade olika 

fokus. Den intervju som berörde biståndshandläggare behandlade ämnen så som handlingsutrymme, 

arbetsrutiner och personliga erfarenheter. Den andra intervjun som berörde cheferna över 

myndighetskontoren fokuserade på hur politiska beslut når biståndshandläggarna och hur de 

politiska besluten implementeras i det dagliga arbetet. Intervjuerna tog även upp personalfrågor så 

som utbildningsnivå, antal brukare/biståndshandläggare, hur personalen organiseras samt samarbete 

med andra kommuner. Vi har haft möjligheten att kunna växla mellan öppna och slutna frågor i våra 

intervjuer och anledningen till detta är att vi ville nå våra informanter på två plan, dels deras roll 

som företrädare av en organisation och dels deras personliga och individuella erfarenheter i enlighet 

med Flick (2006). Vi ville i våra intervjuer ta vara på det unika i intervjutillfället och därför har vi 

enbart använt oss av delvis strukturerade intervjufrågor med flertalet följdfrågor eftersom vi ansåg i, 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) att för många detaljstyrda intervjufrågor skulle vara en 

brist i den kvalitativa ansatsen. Lundquist (1993) beskriver utsagoplanet och verklighetsplanet, 

utsagoplanet är det plan som organisationerna vill visa utåt medan verklighetsplanet är hur 

organisationen egentligen fungerar med inneboende strukturer som inte kan ses utifrån. Vår studie 

behandlar främst utsagoplanet eftersom informanterna med största sannolikhet har återgett den 

officiella bild som organisationerna förmedlar. 

 Den första kontakten med informanterna skedde via telefon men vi valde att utföra 

intervjuerna med våra informanter i ett personligt möte på informantens arbetsplats istället för över 

telefon. En av oss ledde intervjun enligt en förutbestämd intervjuguide och den andra fanns med och 

tog stödanteckningar och ställde följdfrågor vid behov, vi har växlande haft båda dessa roller. 

Intervjuerna spelades in m.h.a. ljudupptagning via mobiltelefon då alla informanter gav sitt 

samtycke till detta. Vi gjorde sedan fullständiga transkriberingar av det inspelade materialet för att 

lättare kunna gå tillbaka och analysera våra intervjuer. Därefter har båda två läst alla 
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transkriberingar och separat gjort tabeller över likheter och skillnader. Våra tabeller överensstämde 

med varandra och vi ansåg att det bästa sättet att presentera huvudsakliga likheter och skillnader var 

i tabellform. 

 Eftersom vi båda har relativt lite erfarenhet av studier av denna karaktär har vi valt att arbeta 

med studiens alla moment tillsammans. Med våra intervjuer ville vi ”synliggöra okända vrår och 

särskilda kulturer i vårt samhälle” som Elisson-Lappalainen & Szebeheley (2008;62) uttrycker det. 

Vi ville m.h.a. våra intervjuer, hitta de konkreta skillnader så som Feltenius (2011) och Bergmark 

(2001:52) anser att decentraliseringen skapat.    

3.2.1 Materialinsamling 

Vi sökte våra källor genom universitetsbibliotekets föreslagna sökmotorer; SwePub, Libris samt 

ASSIA. De sökord vi använde oss av är decentralisering, äldreomsorg, biståndshandläggare, 

welfare + elderly care samt decentralization för att hitta relevant tidigare forskning
3
. Detta byggde 

upp vår förkunskap i ämnet och hjälpte oss i vårt arbete med studien. Utöver sökmotorerna sökte vi 

efter litteratur på stadsbiblioteket i Karlskrona samt universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi valde att 

främst söka källor som är referee-granskade, publicerade litteratur och antologier som refererar till 

flertalet källor som i sin tur är referee-granskade, och utifrån detta valde vi våra huvudkällor.  

 Vi hade en del förförståelse om ämnet sedan tidigare och denna förförståelse har vi dels fått 

genom socionomprogrammet, och dels genom den verksamhetsförlagda utbildning då en av oss haft 

sin praktik i äldreförvaltningen. Vi anser inte att vår förförståelse har påverkat studien nämnvärt 

men det har dock underlättat i sökandet av kommunens organisatoriska dokument och samtidigt gett 

oss en inblick hur organisationen är uppbyggd.  

3.3 Urval  

Vi valde våra informanter utifrån vår ambition att få ett chefsperspektiv och ett perspektiv från en 

yrkesverksam biståndshandläggare. Vi ansåg att dessa två typer av informanter besitter den kunskap 

och erfarenhet som behövts samlas in för att kunna genomföra studien efter den 

problemformulering och de frågeställningar som studien bygger på, detta kallar Bryman (2012) för 

ett målstyrt urval. I valet av informanter ringde vi till respektive kommun och bokade en intervju 

med chefen för myndighetskontoret och fick även hjälp att boka en intervju med en 

biståndshandläggare i varje kommun. Att chefen över myndighetskontoret hjälpt till i bokandet av 

                                                 
3   Antal träffar på sökmotorerna: Decentralisering – cirka 65 träffar. Äldreomsorg – cirka 250 träffar. Welfare + 
Elderly – cirka 450 träffar. Dentralisation – cirka 830 träffar. Biståndshandläggare – cirka 10 träffar.  
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intervju med biståndshandläggare kan vara en brist då chefen kan välja en biståndshandläggare som 

är en god representant för organisationen, något som vi anser ska tas i beaktande vid läsande av 

studien. Ett mer slumpmässigt urval hade ev. kunnat ge ett annat resultat då de informanternas svar 

hade kunnat skilja sig från de svar vi fått från de informanter som medverkat i studien, i enlighet 

med Bryman (2012).  

 Tidsramen påverkade vårt urval då vi inte hade möjligheten till att intervjua mer än en 

biståndshandläggare per kommun. Detta ledde till att de svar som biståndshandläggaren avlägger 

vid intervjun är bundna till en biståndshandläggares sätt att arbeta och dennes arbetsrutiner. Det 

hade varit önskvärt att intervjua flera biståndshandläggare i samma kommun för att kunna jämföra 

olika biståndshandläggares upplevelser och arbetsrutiner i samma kommun. Detta ledde till att den 

intervjuade biståndshandläggaren representerar alla biståndshandläggare och deras sätt att arbete i 

respektive kommun vilket ger en snedvridning av resultatet då enbart en biståndshandläggare får stå 

för hela kollegiets arbetsrutiner. För att redovisa vad de olika biståndshandläggarna representerar 

valde vi att presentera hur många handläggare det arbetar i respektive kommun. I Kalmar arbetar 14 

SoL-biståndshandläggare, i Karlskrona 12 SoL-biståndshandläggare och i Kristianstad 29 

biståndshandläggare, uppdelat inom både SoL och LSS. Vi hade som kriterier att våra informanter 

ska ha socionomexamen eller examen från socialhögskolan. 

 Valet av undersökningskommuner baserades på att deras storlek, population och att 

kommunerna ter sig vara liknande då de ligger så pass nära varandra. Vi valde att använda oss av 

dessa kommuner då de är referenskommuner till varandra i kvalitetsbarometern (ett nationellt mått 

på kvalitet inom äldreomsorgen, vi har dock inte använt oss av dessa dokument då vi inte velat 

undersöka och rangordna äldreomsorgens kvalitet i respektive kommun). Vi valde även dessa 

kommuner pga. den begränsade tiden för studien och de begränsade resurserna för resor till 

kommuner på längre avstånd, även om det hade varit önskvärt att t.ex. jämföra kommuner i norra 

Sverige med kommuner i södra Sverige.  

3.4 Etik 

När vi tog kontakt med våra informanter frågade vi efter samtycke om att delta i vår studie 

(samtyckeskravet). Informanterna blev informerade om att intervjuerna var frivilliga och de fick 

även information om syftet med studien (informationskravet). Uppgifter om informanterna och 

uppgifter som informanterna lämnat vid intervjuerna har behandlats konfidentiellt, och den data 

som samlats in vid våra intervjuer har enbart använts till vår studie för ett objektiv 

forskningsändamål (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Vid intervjuerna använde vi oss av 
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ljudupptagning via mobiltelefon då alla våra informanter gett sitt samtycke till detta. Som ovan 

nämnt tog vi hänsyn till etiska övervägande vilket vetenskapsrådet (2002) samt Bryman (2012) 

beskriver som etiska principer.  

 Vi valde i vår studie att presentera kommunerna med namn och informanterna med 

befattning, detta efter att vi fått ett godkännande av våra informanter. Anledningen till att vi kände 

oss manade till att presentera kommunerna med namn och informanterna med befattning är att vi 

konkret ville visa skillnader och likheter i urvalskommunernas arbetssätt. Hade vi inte presenterat 

kommunerna och informanterna på detta sätt hade studiens resultat blivit relativt oviktigt och 

abstrakt eftersom studiens resultat inte hade varit möjligt att placera i något politiskt, ekonomiskt 

eller i detta fall geografiskt fack. Det hade snarare blivit att någon har sagt något, någonstans.  

 Då studien är av komparativ art kan det lätt uppfattas som att vi ville jämföra kommunerna 

och finna vilken kommun som utför den mest effektiva äldreomsorgen. Detta har inte varit vår 

mening med studien utan vi ville endast kartlägga skillnader och likheter mellan kommunerna, utan 

att på något sätt rangordna eller värdera respektive kommuns äldreomsorg. Vi valde att öppet ta upp 

detta med våra informanter i förberedelserna till intervjuerna eftersom en komparativ studie kan 

uppfattas som stötande i enlighet med Eliasson (1995). 

 Andersson och Swärd (2008) tar upp aspekten om asymmetriska mötet med 

yrkesverksamma. Då vi har mött yrkesverksamma som har tillgång till det fält inom det sociala 

arbetet som studien undersökt ansåg vi att denna aspekt har en stor betydelse för vår studie. Detta 

har varit en medvetenhet som följt oss genom studiens framväxt då vi ville ha de yrkesverksammas 

förtroende så att de har kunnat känna tillit till oss, och till att besvara våra intervjufrågor. Vi ansåg 

att det var av stor vikt att dessa etiska reflektioner har funnits med oss genom hela arbetet med 

studien.    

3.5 Metodreflektion  

Genom att använda oss av förklarande komparativ metod i studien har vi kunnat undersöka likheter 

och skillnader mellan våra urvalskommuner, och på så sätt jämföra urvalskommunernas arbetssätt 

med varandra. De största förtjänsterna med att använda förklarande komparativ metod är att 

metoden kräver att något jämförs med något annat, och därför har metoden varit relevant och 

applicerbar i vår studie i enlighet med Bryman (2012). Vi har, genom att använda oss av den 

förklarande komparativa metoden, hittat och beskrivit likheter och skillnader mellan våra 

urvalskommuner som redovisas i resultatkapitlet. Nackdelarna med att använda förklarande 

komparativ metod i en studie är att metoden i sig kan uppfattas som rangordnande. Vi har inte haft 
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någon intention att rangordna våra urvalskommuner då vi inte undersökt aspekter så som kvalitet 

och effektivitet, utan enbart urskilja skillnader och likheter i styrning och arbetssätt. Vi har dock 

funnit att de positiva aspekterna övervägt de negativa samt att det är en lättbegriplig metod att 

använda som noviser.  

 Pålitlighet – Pålitligheten i studien har stärkts av det medvetna, källkritiska och objektiva 

tänkande vi haft när vi läst in oss på tidigare forskning inom studiens ämne. Även mängden av 

tidigare forskning som vi använt oss av i vår studie anser vi stärkt dess pålitlighet i enlighet med 

Guba och Lincon (1994). Att vi, som tidigare nämnt, använts oss av en välförankrad teori inom 

socialt arbete ser vi som en stärkande faktor i enlighet med Bryman (2012). Även kontakten med 

vår handledare stärker studiens pålitlighet då studien genom sin framväxt ständigt blivit granskad. 

Studien och dess resultat är även präglat av vårt val av teori, metod, intervjufrågor.  
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4. Teori 

Vi har valt att belysa vår studie genom nyinstitutionell organisationsteori samt ett top down-bottom 

up perspektiv. Vi kommer i tre rubriker förklara vad nyinstitutionell organisationsteori och top 

down-bottom up perspektiv är för något samt hur vi kommer applicera den i vår studie och dess för- 

och nackdelar.  

4.1 Nyinstitutionell organisationsteori  

 Den nyinstitutionella organisationsteorin uppstod i USA på 1970-talet och har under decennierna 

utvecklats. Teorin uppstod som en reaktion på de tidigare mer rationella organisationsteorierna. 

Nyinstitutionell organisationsteori är en mer abstrakt teori i jämförelse med flertalet andra 

organisationsteorier, den abstrakta karaktären lämnar ett stort val- och handlingsutrymme om hur 

och vart den kan användas. Nyinstitutionell organisationsteori började användas i Sverige runt 

mitten av 1980-talet, men användes då främst inom företagsekonomiska ramverk. Vid teorins 

ankomst till Sverige valdes vissa delar av teorin ut så den skulle passa de företagsekonomiska 

kontexter där den först kom att användas. När teorin hade blivit applicerad och känd i Sverige 

började den även användas inom organisationer där socialt arbete bedrivs. Nyinstitutionell 

organisationsteori antyder att organisationer är mer känsliga för yttre påverkan än vad tidigare 

organisationsteorier antytt. Det innebär att staten, andra organisationer, personalen som arbetar 

inom organisationen samt lokaliteten och brukarna runt organisationen alla är ex. på yttre påverkan 

(Johansson 2006). 

  Johansson (2006) menar att organisationer kan delas in i olika organisatoriska fält och att 

det inom dessa organisatoriska fält finns en rad olika organisationer som bedriver liknande 

verksamhet, ett ex. är myndighetskontor/biståndshandläggning och utförare av hemtjänst. De tillhör 

båda äldreomsorg men är två separata organisationer, vilket förenklat kan beskrivas som två skilda 

organisationer inom samma organisatoriska fält. För organisationerna finns det olika krav för att 

passa in i ett fält, kraven kan bl.a. vara att deras verksamhet inriktar sig på en speciell åldersgrupp 

eller erbjuder en viss sorts resurs eller produkt/tjänst. Organisationer är väl medvetna om kraven för 

att passa in i just deras fält samtidigt som de har en strävan efter att vara en unik organisation. Inom 

de organisatoriska fälten råder organisatoriska trender, vilket innebär att vissa organisationer skapar 

en trend medan de andra organisationerna i fältet följer trenden. Dessa trender kan ibland förflytta 

sig över fältgränserna. Johansson (2006) skriver även att organisationer som är känslig för yttre 

påverkan ständigt blir påverkade till att omorganisera. Detta ständiga omorganiserande görs inte 

alltid för att det ska bli bättre utan är en, i ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv, 

naturlig följd av yttre påverkan viljan att följa organisatoriska trender och för att förstärka 
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organisationens legitimitet utåt.  

 DiMaggio och Powell (1991) utformade tre former av isomorfismer eller likformningar som 

beskriver hur och varför organisationer ständigt förändras. Dessa tre isomorfismer är:  

1. Tvingande isomorfism: Ett anpassningskrav som en starkare organisation ställer på en 

svagare. Ett bra ex. är den makt staten utövar över kommunala organisationer genom 

lagstiftning. 

2. Mimetisk isomorfism: När en organisation inom ett visst fält visar sig ha ett mer 

framgångsrikt arbetssätt eller struktur tenderar ofta de andra organisationerna inom fältet 

följa efter. Dessa imitationer behöver inte röra en hel organisations verksamhet utan berör 

ofta bara en bit av organisationen, t.ex. personalhantering. 

3. Normativ isomorfism: Beskriver att personal som är anställd vid en organisation ofta har 

samma sorts utbildning och/eller att organisationen kräver en viss sorts av utbildning av sin 

personal. Utbildningen formar personalen som genom sin utbildning utvecklar en rad 

normer som personalstyrkan delar på. Dessa normer styr inriktningen av arbetet inom 

organisationen. 

4.2 Top down-bottom up perspektiv 

När organisationer blir sedda utifrån ett top down-bottom up perspektiv blir det relativt enkelt och 

påtagligt att se hur organisationen ständigt blir påverkad från olika håll. I en top down-styrning styrs 

organisationen uppifrån och ner vilket innebär att beslut kommer ovanifrån i hierarkin, och detta är 

främst påtagligt i lagstiftning och kommuners budgetering. Detta innebär att ett top down-styre ger 

ingen eller liten chans till påverkan för de individer som befinner sig längre ner i organisationens 

hierarki (Johnson 1992).  

 Motsatsen till top down-styrning är bottom up-styrning vilket innebär att eventuella brukare 

till organisationen eller yrkesverksamma inom organisationen kan påverka hur organisationen ska 

styras. Varje medborgare inom en kommun kan lämna förslag till kommunfullmäktige, och varje 

yrkesverksam kan lyfta något arbetsplats betingat problem till sin närmaste chef, som i sin tur lyfter 

det vidare i den hierarkiska trappan(Johnson 1992).  

 

Nedan visas hur top down styrning fungerar respektive hur bottom up kan påverka top down 

styrningen: 
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Top down         Bottom up 

 

Beslutsfattare         Brukare 

 

 

 

Kommunalnämnd        Biståndshandläggare 

 

 

 

Organisation/myndighetskontor     Organisation/myndighets kontor 

 

 Via ledningsgrupp/chef 

 

Biståndshandläggare        Kommunfullmäktige 

 

 

 

Brukare         Beslutsfattare 

 
Figur 2. Förklaring och styrgång i top down-bottom up styrning (vår figur). 

  

Som vi kan se i figur 2 fungerar top down-styrning uppifrån och ner och det finns inga möjligheter 

att kringgå den hierarkiska trappan. Som vi tidigare nämnt yttrar sig top down-styrning främst 

genom lagstiftning vilket innebär att det är ett ”ska” och inte ett ”bör”. Samtidigt kan vi se att 

bottom up-styrning fungerar tvärtom, där brukare kan inkomma med klagomål till organisationens 

chef, eller göra ett medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige och kringgå organisationens 

hierarki. På samma sätt kan yrkesverksamma inom organisationen lämna förslag till sin närmaste 

chef som i sin tur lyfter det vidare genom organisationens hierarki. 

4.3 Reflektion över teorival 

Den nyinstitutionella organisationsteorin passar väl in i vår studie. Teorin tar upp aspekter om yttre 

påverkan vilket vi finner relevant till studiens ämne. Det kan finnas en möjlighet att dessa yttre 

påverkningar är de som skapar de lokala varianterna av äldreomsorg (Andersson 2004). Teorin 

behandlar även ämnet om omorganisationer som är ett vanligt förekommande fenomen i svensk 

äldreomsorg (Blomberg 2004; Johansson 2006).  

  DiMiaggio och Powells (1991) tre isomorfismer är till stor hjälp vid en komparativ studie av 

den här karaktären då bl.a. den mimetiska- och normativa isomorfismen kan ge förklaringar till 
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lokala variationer av samma sorts organisation.  

 I Sverige är den nyinstitutionella organisationsteorin ett nytt sätt att se på organisationer och 

teorin har relativt nyligen börjat användas i organisationer som bedriver socialt arbete. Även om 

teorin är ny inom socialt arbete är den väl förankrad, och i samband med teorins modernitet inom 

det svenska sociala arbetet anser vi ge hög relevans.  

 Studien belyser decentraliseringens effekter på hur biståndshandläggare arbetar inom 

äldreomsorg. För att förstå den enskilde biståndshandläggarens handlingsutrymme behöver vi tolka 

deras arbete genom ett organisatoriskt perspektiv då organisationen påverkar deras arbete samt att 

de arbetar för en organisation som är känslig för yttre påverkningar som gör att organisationen är i 

ständig omorganisering så som Johansson (2006) menar. De organisationer som vi valt att 

undersöka i vår studie arbetar utifrån ett top down-bottom up perspektiv och därför har vi valt att 

applicera top down-bottom up perspektivet i studien eftersom perspektivet kompletterar den 

nyinstitutionella organisationsteorin samt att det kommer att vara till hjälp för att förklara studiens 

resultat. Vi valde även detta perspektiv för att kunna kartlägga skillnader då nyinstitutionell 

organisationsteori appliceras bäst för att visa hur organisationer formas och strävar efter att likna 

varandra. 

 De nackdelar vi ser med vårt teorival är att det är en organisationsteori som lägger sitt fokus 

på organisationen och lämnar lite plats åt individerna i organisationen. Vi har valt att inte använda 

oss av ytterligare en teori även om NPM (new public managment) hade kunnat vara användbar. 

Detta pga. att tidsramen för studien begränsade oss från att blanda in marknadens (brukarens) 

perspektiv på organisationen, vilket är en av NPM huvuddrag. Vi valde istället top down-bottom up 

perspektivet som påvisar hur styrning kan gå olika vägar i organisationen samt hur enskilda 

individer kan påverka en organisation och dess styrning.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi redovisa de resultat som insamlats vid intervjuerna med våra informanter. 

Vi har valt att inte analysera våra resultat i detta kapitel utan återkommer till analysen i ett separat 

kapitel. 

5.1 Informanters erfarenheter av biståndshandläggningens styrning  

I de tre urvalskommunerna ser vi hur styrningen för de respektive kommunerna ser ut 

organisatoriskt (se bifogade bilagor 4-6). Det som skiljer kommunerna åt markant, utifrån vår 

studies intresse, är att i Karlskrona till skillnad från Kalmar och Kristianstad finns det en fristående 

äldrenämnd som ligger under kommunfullmäktige medan det i Kalmar och Kristianstad finns en 

omsorgsnämnd, där äldreförvaltningen ingår tillsammans med omsorgsförvaltningen.  

 I våra utvalda kommuner sitter cheferna för myndighetskontoret med i ledningsgruppen. I 

ledningsgruppen ingår även chefer över andra kommunala verksamheter så som förvaltningschef 

och verksamhetschef för hemtjänsten. Då våra intervjuade chefer sitter med i ledningsgruppen har 

de även möjlighet till att kunna medverka vid politiska nämndmöten som berör äldreomsorgen. De 

tre intervjuade cheferna i respektive kommun anser sig ha en stor möjlighet att, genom 

ledningsgruppen, kunna påverka och lägga fram förslag till politiska beslut och således påverka 

styrningen av äldreomsorgen på kommunal nivå. Cheferna anser att deras möjlighet till att påverka 

ligger i att de kan ta med sig förslag från deras enheter till nämnden där de även får plats att 

argumentera för sina förslag.  

 

”Ja, det kan jag absolut göra. Vi har ju ledningsgrupp nästan varannan måndag. Och där är det vi som har ett 

stort mandat. Och det finns en stor öppenhet” 

(Chefen för myndighetskontoret, Kristianstad) 

Som vi ser i ovanstående citat så anser chefen i Kristianstad att möjligheten att påverka 

beslutsfattarna är stor. 

”Jag kan ju ha ett ärende, nåt förslag om nåt som vi då lägger fram till politikerna som de sen fattar beslut 

om. Så att det, där tycker jag nog att vi har en påverkans möjlighet” 

(Chefen för myndighetskontoret, Karlskrona) 

 

Så här uttalar sig chefen för myndighetskontoret i Karlskrona om sina möjligheter till att påverka 

beslutsfattarna. Som tidigare beskrivits anser de intervjuade chefer att de har goda möjligheter till 

att påverka kommunens beslutsfattare genom förhållandevis enkla metoder.  

 I urvalskommunerna säger informanterna att förordningar kommer uppifrån, från 

socialstyrelsen och lagstiftande organ. På vägen mot myndighetskontoret går det igenom 



Malin Andersson & Slaven Maras 

 

25 

 

kommunstyrelsen, äldre- eller omsorgsnämnden, ledningsgruppen och till slut når det 

biståndshandläggarna. Om ledningsgruppen inte anser att de nya förordningarna är rimliga, t.ex. i 

förhållande till rådande ekonomiska situation, så kan ledningsgruppen lämna ett förslag på 

ändringar i beslutet till äldre- eller omsorgsnämnden. Detta innan de nya förordningarna når ut och 

anammas av biståndshandläggarna. Mindre förordningarna når biståndshandläggarna genom 

informationsmöten som chefen för myndighetskontoret håller i, dessa möten hålls med jämna 

intervaller i urvalskommunerna. Vid förordningar som skapar större förändringar i arbetsrutinerna 

sker utbildningsdagar så att de anställda ska kunna tillgodose sig information om förordningarna 

och de förändringar som följer av dem. I Kristianstad är det även vanligt att det tillsätts grupper 

(grupperna består av biståndshandläggare) som ska arbeta med införandet av nya arbetsrutiner.   

 I Kristianstad och Karlskrona skapas riktlinjer på arbetsplatsen i samförstånd mellan 

biståndshandläggare och chefen för myndighetskontoret. Riktlinjerna tas sedan upp i 

ledningsgruppen och skickas vidare som förslag till beslut åt kommunpolitikerna. I Kristianstad 

används även metoder så som handböcker med rutiner och riktlinjer. 
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5.2 Kartlagda likheter och skillnader i våra tre urvalskommuner 

I tabellen nedan presenterar vi de likheter och skillnader som vi funnit baserade på våra intervjuer 

och som vi anser är vikt för vår studie.  

 

 Karlskrona Kalmar Kristianstad 

Likheter  Utbildning (socionomexamen eller äldre social omsorgsutbildning)  

 Egenskaper hos biståndshandläggarna – lyhördhet, god 

samverkansförmåga, helhetsperspektiv, socialkompetens samt god 

relevant juridisk kunskap. 

 Lättillgänglig chef 

  Styrning - top down-bottom up. 

 

Skillnader (handledning) Tidigare haft handledning 

som avstannat 

”Bollar idéer” samt 

träffar i smågrupper  

utan chef. 

 

Schemalagd handledning 

och reflektion med chef. 

Skillnader 

(arbetsupplägg) 

Arbetar med ett 

geografisk tilldelat 

område och de brukare 

som är skrivna i området. 

Deltar även i 

vårdplaneringar.   

Arbetar med geografisk 

tilldelat område och de  

brukare som är skrivna i 

området. Deltar även i 

vårdplaneringar. 

Finns ett speciellt team 

för vårdplaneringar.   

Arbetar också med ett 

tilldelat geografiskt 

område. 

Skillnader (möte - 

biståndhandläggarna) 

Morgonmöte 2ggr/vecka 

samt 

biståndshandläggarmöte 1 

ggr/månad 

Teammöte 1ggr/veckan, 

möte chefen varannan 

vecka samt kontorsträff 

2 ggr/året 

Möte med chefen 1 

ggr/varannan vecka, 

handledning samt 

reflektion 1 ggr/veckan, 

organisationsöversyn 2 

ggr/år samt gruppträffar 

vid behov.  Chefen går 

också morgonrond och 

stämmer av varje 

morgon. 

Skillnader (arbetsplats) Chef och alla SoL-

handläggare sitter i 

gemensam byggnad på 

samma plan. 

Chef sitter tillsammans 

med ledningsgrupp. 

SoL-handläggarna sitter 

i annan byggnad 

uppdelade i tre team där 

teamen sitter på olika 

avdelningar. 

Chef samt Sol- och LSS-

handläggare sitter i 

gemensambyggnad på 

samma plan. 

Tabell nr. 1: över likheter och skillnader mellan de tre kommunernas myndighetskontor (vår tabell). 

 

 De likheter som finns mellan kommunerna är kravet på utbildning hos biståndshandläggarna 

vid anställning på de tre myndighetskontoren. De anställda ska ha examen från 

socionomprogrammet eller föregångaren till socionomutbildningen, den sociala 

omsorgsutbildningen. Vid nyanställning av biståndshandläggare eftertraktar cheferna samma sorts 
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egenskaper och kompetenser hos den nyanställda personen. Egenskaper så som att ha ett bra 

bemötande, vara lyhörd samt ha en god förmåga till samarbete med andra. Biståndshandläggarna 

själva uppgav att egenskaper så som helhetsperspektiv, social kompetens och lyhördhet var särskilt 

eftertraktade. Biståndshandläggarna var även eniga om att deras chef var lättillgänglig och de hade 

en bra relation till denne: 

 

”... den tycker jag är bra. Hon sitter också här tillsammans med oss vilket jag tycker är också väldigt bra. Vi 

kan gå in till henne om det är. Krisar sig ibland. Och hon är också med på morgonmötena och 

biståndshandläggarträffarna och, ja hon är väldigt närvarande. Hon är oftast med när vi fikar. Alltså hon finns 

här, sen har ju hon mycket att gå på. Mycket möten och hon är iväg och så men det är nog så bra det kan bli.” 

 (Biståndshandläggare, Karlskrona)  

 

”Absolut, och hon kommer ju hit ibland och ibland kan hon vara här och jobba någon eftermiddag och sådär 

så och så det tycker jag absolut att hon är lättillgänglig och informerar alltid om hon är iväg och har mobil 

med sej och så.”  

(Biståndshandläggare, Kalmar) 

 

I ovanstående citat beskriver biståndshandläggarna i Karlskrona och Kalmar kontakten med sin 

chef. Den tredje biståndshandläggaren i Kristianstad delade denna känsla av lättillgänglighet till sin 

chef. 

 Gemensamt i de tre kommunerna är även att det finns ett s.k. top down-bottom up styre, 

vilket innebär att kommunerna styrs med ett toppstyre men att de som befinner sig längre ner i 

organisationens hierarki samt brukarna kan vara med och påverka hur styrningen ska se ut. Ett ex. 

på detta är hur biståndshandläggarna ur sin arbetssituation kan komma med klagomål eller förslag 

till förbättring till nämnden via sin chef och ledningsgruppen:  

 

”… Att exempelvis framföra att de är missnöjda, eller känna att det här behöver vi utveckla och så kommer 

det upp så lyfter jag det vidare. Det är inget trångsynt och långsamt utan… Nej, det är kort mellan att 

handläggarna här nämner nånting till att jag kan ta det till nästa nivå om det behövs.” 

(Chefen för myndighetskontoret, Kristianstad). 

  

I citatet ovan ser vi ett ex. på hur bottom-up perspektivet tillämpas i organisationerna där 

biståndshandläggarna kan komma med ett klagomål till chefen och så går det snabbt vidare till 

ledningsgruppen som i sin tur tar det vidare till nästa instans.  

 De största skillnaderna vi har identifierat i mötet med våra informanter har inte varit av 

strukturell art utan vi har snarare funnit skillnader där biståndshandläggarna samt 

myndighetskontorens chefer haft ett stor handlingsutrymme och därigenom kunnat forma sin 

arbetssituation och arbetsplats efter deras förutsättningar. De största skillnaderna ligger i hur de tre 
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myndighetskontorens arbetsplatser ser ut samt hur det enskilda myndighetskontoret och dess 

yrkesverksamma utformar sitt arbete.  

 I Kristianstad har biståndshandläggarna frekvent handledning med sin chef samt tillfälle att 

gå på reflektionsmöte en gång i veckan, dessa olika träffar sker vid separata tillfällen. I Karlskrona 

har handledning funnits med extern handledare men handledningen upphörde för några år sedan, 

dock finns det tankar om att återuppta handledningen för biståndshandläggarna. I Kalmar erbjuds 

inte biståndshandläggarna någon handledning, däremot träffar biståndshandläggarna varandra i små 

grupper där det ges utrymme till handledning och reflektion, dock är det upp till 

biståndshandläggarna att själva bestämma hur tiden ska delas mellan handledning och planering av 

arbetet.  

 I det lagstadgade arbetet skiljer det sig inte mellan kommunerna, däremot skiljer det sig i 

frågor där biståndshandläggarna själva har haft utrymme till att utforma arbetsplatsbundna rutiner. 

De största skillnader vi har identifierat är hur myndighetskontoren arbetar med vårdplaneringar 

samt hur ofta personalen träffas och diskuterar arbetsplatsfrågor. I alla tre kommuner är 

biståndshandläggarna uppdelade i geografiska områden, där de handhar ärenden om de brukare som 

bor i respektive område. Det som skiljer kommunerna åt är att i Kristianstad finns det ett speciellt 

team för vårdplaneringar som har hand om alla vårdplaneringar samt uppföljning på korttidsboende 

efter brukarens vistelse på sjukhuset. Vid hemkomst tar sedan den ordinarie biståndshandläggaren 

över ärendet igen. I Karlskrona och Kalmar får ordinarie biståndshandläggaren även medverka på 

vårdplaneringar. I Kristianstad finns även ett flertal små grupper som har olika ansvarsområden, 

t.ex. för demens och akt granskning, vilket inte finns i Kalmar och Karlskrona.  

 Det skiljer sig också en del i hur ofta biståndshandläggarna träffar sin chef under 

organiserade möten. I Karlskrona sker det mer frekventa möten mellan biståndshandläggarna där 

även chefen medverkar, medan i Kalmar och Kristianstad något mer sällan. Dock sker i Kristianstad 

något som benämns som morgonrond, där chefen går ett varv på kontoret varje morgon, och då har 

biståndshandläggarna chansen att ta upp saker med sin chef. Då biståndshandläggare och chef sitter 

på ett gemensamt kontor i både Karlskrona och Kristianstad bjuder det in till mer informella möten, 

t.ex. vid lunch och kafferast. 

5.3 Samarbeten med andra kommuner 

 Överlag har våra intervjuer lett oss in på att samarbete mellan myndighetskontorens chefer 

är högre än vad samarbeten mellan kommunernas biståndshandläggare. Myndighetskontorens 

chefer, i våra utvalda kommuner, träffar varandra ungefär tre gånger årligen och då diskuteras bl.a. 
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ämnen så som nya rutiner och förordningar från socialstyrelsen, men också hur olika projekt 

genomförts och dess resultat. Sveriges kommuner är uppdelade enligt Socialstyrelsen i 

jämförelsekommuner och våra urvalskommuner finns representerade i samma grupp av 

jämförelsekommuner. De kommunerna som samarbetar med varandra i denna grupp kallas för 

KKHVK-kommunerna och detta står för kommunernas namn; Karlskrona, Kalmar, Halmstad, 

Växjö samt Kristianstad, vi kommer härefter använda oss av begrepp KKHVK när vi refererar till 

dessa jämförelsekommuner. 

 Alla cheferna nämner att de försöker åka på studiebesök till andra kommuner som infört ett 

nytt system eller en ny rutin, och därigenom söka inspiration till hur systemet/rutinen ska tillämpas i 

den egna kommunen. Det är chefen och någon/några biståndshandläggare som åker iväg och tittar 

på hur ett system fungerar och drar således nytta av den kunskapen som redan finns. När 

socialstyrelsen eller regeringen kommer med nya föreskrifter träffas cheferna för 

myndighetskontoren i KKHVK-kommunerna och diskuterar hur föreskriften ska utformas. Ett ex. 

som alla intervjuade chefer nämner är den senaste föreskriften om bemanning och 

behovsbedömning på demensboende. Cheferna för myndighetskontoren i KKHVK-kommunerna 

träffas och diskuterar hur de ska gå tillväga för att möta dessa krav, och har då ett utbyte av idéer 

och tankar.  

 Det resultat vi kan visa av våra intervjuer är att biståndshandläggarna inte samarbetar 

avsevärt mycket med biståndshandläggare från andra kommuner, även om det finns s.k. 

nätverksträffar för biståndshandläggare i KKHVK-kommunerna. De tendenser som våra intervjuade 

biståndshandläggare ger intryck av är att nätverksträffarna snarare är föreläsningar som i sig självt 

är intressanta och relevanta. Dock finns det inte samma tidsresurs för att utbyta idéer och 

infallsvinklar mellan kommunernas biståndshandläggare och deras arbetssätt. I nedanstående citat 

ser vi att nätverksträffarna för biståndshandläggare i KKHVK-kommunerna inte inträffar särskilt 

ofta eller infriar det biståndshandläggarna önskar utav nätverksträffarna. 

 

”... för det finns ju jämförelsekommuner, med bl.a. Karlskrona, Kristianstad och Växjö och Halmstad med. 

Och vi har diskuterat det för det finns ju ändå en önskan om att få veta lite hur man jobbar i de andra 

kommunerna men då är de mer hur vårt arbete ser ut då diskuterar man ju inte omsorgstagare eller så...”   

(Biståndshandläggare, Kalmar)  

”Nej, det har vi ju inte, inte mycket. Utan det är ju de här nätverksträffarna och de är ju inte så ofta heller. En 

del har inte varit på väldigt länge heller så det är. Men vi hade nåt i höstas där vi träffades alla 

biståndshandläggare i hela kommunen på nån dag eller så här men det är ju inte mycket. Och det är väl mer 

för att utbyta, hur gör ni med det och lite så.”  
(Biståndshandläggare, Karlskrona) 



Malin Andersson & Slaven Maras 

 

30 

 

 

 Dock nämner alla intervjuade biståndshandläggare att samarbete är ett måste när en brukare 

ska flytta till eller från kommunen. Då inhämtas utredning och information från den dåvarande 

hemkommunens biståndshandläggare om brukarens behov och insatser, och sedan görs det en egen 

utredning. Viktigt att poängtera är att handläggarna endast får ta del av utredningen om den enskilde 

brukaren gett sitt samtycke till detta. Nedan kan vi se hur biståndshandläggaren i Karlskrona uttalar 

sig om samarbete över kommungränsen när en brukare flyttar över kommungränserna. 

 

”Ja ja, det måste vi ju göra. Absolut. Absolut. Då får man ju, man ansöker i den kommunen man vill flytta till 

men då hör ju oftast den biståndshandläggaren av sig till mig och vill ha en utredning av mig eller så. Det 

måste vi absolut samarbeta med och se till att allting fungerar.”  

(Biståndshandläggare, Karlskrona) 

 

 I Kristianstad och Karlskrona anser biståndshandläggarna att samarbete med andra 

kommuners biståndshandläggare snarare sker med kommuner i närheten. På dessa träffar ges det 

utrymme till att diskutera erfarenheter av olika händelser, projekt och rutiner. I Kalmar anser 

biståndshandläggaren att samarbete med andra kommuners biståndshandläggare inte är något som 

sker särskilt ofta men däremot sker samarbete med andra biståndshandläggare i kommunen, t.ex. 

LSS-handläggare.  
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6. Analys 

I nedanstående kapitel analyserar vi svaren vi fått via våra informanter. Vi analyserar våra resultat 

genom vår valda teori, nyinstitutionell organisationsteori och genom top down-bottom up 

perspektivet. Vi kommer även dra paralleller till tidigare forskning som vi valt att publicera tidigare 

i studien. Vi analyserar frågorna först var för sig och binder samman dem genom en kort 

avslutande analys. 

6.1 Styrning och möjligheter till påverkan 

 Studiens informanter märker alla av den statliga kontrollen som råder över deras arbete. Ett 

konkret ex. på att den statliga styrningen återfinner vi i samtliga intervjuer, då både cheferna och 

biståndshandläggarna nämner den nya föreskriften från socialstyrelsen som behandlar 

biståndsbedömning och bemanning gällande demensboende. Nedan följer ett utdrag ifrån vad en av 

cheferna sa om socialstyrelsens senaste föreskrift och vad den innebär för dem: 

 

”… som det jag sa innan att vi ska göra biståndsbedömning på särskilda boenden, det är   socialstyrelsen, det 

är inga bör, det skas. Det är ju bara för kommunen att rätta in sig i ledet.” 

(Chefen för myndighetskontoret, Kalmar) 

 

 Som vi kan se i ovanstående citat kommer kommunerna bli tvungna att införa den nya 

sortens biståndsbedömning på särskilda boenden. Det är ett krav från socialstyrelsen till 

kommunerna. Trots att socialstyrelsen ställer kravet på kommunerna lämnar det trots allt ett visst 

handlingsutrymme som låter kommunerna utföra den nya rutinen på det sätt som passar respektive 

kommun bäst. Detta kan ses som att två styrmedel möts, ett hårt och ett mjukt i form av att 

kommunerna blir tvingade att genomföra en viss förändring men lämnas ett visst handlingsutrymme 

till att själva organisera sitt myndighetskontor för att anpassa sig till kraven (Andersson 2004). 

 I ovanstående stycke beskrivs hur socialstyrelsen kan tvinga kommunerna till att 

omorganisera och utveckla en del av sitt arbete. Samtidigt får kommunerna handlingsutrymme till 

att göra det på sitt eget sätt. Denna utveckling kan förklaras genom både DiMaggio och Powells 

(1991) tvingande isomorfism och Johnsons (1992) top down-styrning. Den tvingande isomorfismen 

uppstår när det kommer direktiv ifrån en högre instans och således skapas en beslutshierarki. Detta i 

sin tur leder till det uppstår olika variationer av äldreomsorg genom att direktiven bryts ner i olika 

instanser innan det till slut når biståndshandläggare.  

 Arbetsrutinerna skapas på olika sätt (genom möte, i smågrupper, team) i de tre olika 

kommunerna men vi kan inte finna att arbetsrutinerna skiljer sig markant åt. Detta tolkar vi som att 

beslutsgången för arbetsrutiner sker lika i urvalskommunerna. Biståndshandläggarna kommer med 

förslag till sin chef och dessa förslag tar sedan chefen med sig på ledningsgruppsmöte. Från 
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ledningsgruppen går förslaget sedan vidare till berörd nämnd, i detta fall äldre- eller 

omsorgsnämnden. Nämnden fattar därefter ett beslut om förslaget mha. rådande lagstiftning och 

skickar sedan tillbaka beslutet till ledningsgruppen. Chefen tar sedan vidare informationen från 

ledningsgruppsmöte till biståndshandläggarna.  Det här är ett ex. på bottom up påverkan som råder i 

organisationerna (Johnson 1992). Nedan följer ett en kort sammanfattning som visar vägen ett 

beslut behöver vandra för att det ska gå igenom:  

 

Förslag från biståndshandläggare  myndighetskontorets chef  ledningsgrupp  

politisk nämnd  beslut  ledningsgrupp  myndighetskontorets chef  

biståndshandläggare 

 

  Den här typiska beslutsgången visar att äldreomsorgens organisationer i sig har en central 

styrning, ett top down-styre genom tvingande isomorfismer. Genom top-down styret och de 

tvingande isomorfismerna begränsas kommunernas handlingsutrymme och arbetsrutinerna kan 

därav inte skilja sig strukturellt utan skillnaderna går att finna på individ- och arbetsplatsnivå, t.ex. 

det tidigare nämnda vårdplaneringsteamet i Kristianstad. Detta förklaras genom att 

urvalskommunerna fortfarande går under samma lagstiftning och därav uteblir de markanta och 

strukturella skillnaderna (Feltenius 2011; Johnson 1992; DiMaggio & Powell 1991).    

 Frekvensen på möten hos de olika myndighetskontoren ses som en bidragande orsak till att 

de olika lokala variationerna uppstår. Under mötena kan biståndshandläggarna både utsättas för ett 

top-down styre men har även förmågan att påverka underifrån genom bottom-up. I Kristianstads 

och Karlskrona kommun har de yrkesverksamma tätare mötesfrekvenser både med sin chef och 

med kollegialet än vad biståndshandläggarna har i Kalmar. Det kan tyda på en ökad centralisering 

av deras äldreomsorg. Vi kan dock inte entydigt peka på att en tätare mötesfrekvens skulle ge en 

mer centraliserad äldreomsorg pga. att Kristianstad är den kommun som särskiljer sig mest från de 

andra kommunerna. Däremot kan mer handlingsutrymme lämnas åt biståndshandläggarna i 

Kristianstad och Karlskrona eftersom den tätare mötesfrekvensen snabbare kan tillrättalägga ev. 

problematiska rutiner och felaktiga arbetssätt, vi tolkar det genom DiMaggio och Powells (1991)   

normativa isomorfism. Den här typen av tätare kommunikation med en högre mötesfrekvens leder 

till att biståndshandläggarna får ett stort handlingsutrymme men också att de ständigt granskas, ett 

ex. på hur decentralisering och centralisering möts och balanseras mot varandra och därmed hur 

biståndshandläggarna och biståndshandläggningen styrs (Johansson 2006; Johnsson 1992). Det vi 
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kan urskilja här är att den centraliserade styrningen får kommunerna mer att likna varandra än att 

skilja dem åt.   

6.2 Varför uppstår likheter och skillnader? 

Genom vår studie kan det utläsas att alla våra urvalskommuner har liknande styrning vilket påvisats 

genom den nyinstitutionella organisationsteorin, de tre isomorfismerna samt bottom up-top down 

perspektivet.  I och med att organisationerna är liknande i sin utformning undrar vi varför skillnader 

kan uppstå. Frågan är i sig svårbesvarad och komplex, och den förklaringen vi kan ge till detta 

fenomen utifrån Johnsson (1992) är att våra urvalskommuner blir influerade av olika yttre 

påverkningar samt är starkt präglade av ett bottom up-styre i form av ett relativt stort 

handlingsutrymme hos myndighetskontorets anställda.  

 De yttre påverkningar som skiljer sig åt kommunerna emellan är t.ex. kommunal 

budgetering, regionala samarbeten med andra kommuner samt hur personalen på respektive 

myndighetskontor vill utforma sin arbetsplats. Dessa tre ex. på yttre påverkningar går enkelt att 

identifiera genom de tre isomorfismerna, tvingande, mimetisk och normativ. Vi tolkar det genom 

DiMaggio och Powells (1991) isomorfismer där den kommunala budgeteringen är en tvingande 

isomorfism, regionala samarbeten med andra kommuner är en mimetisk isomorfism och 

personalens egen önskan om utformningen av deras arbetsplats är en normativ isomorfism. Enligt 

bilden nedanför kan vi se hur de tre ismorfismerna ständigt påverkat varandra.   

 

Tvingande isomorfism 

 

 

 

  

 

 

Figur 3. Hur isomorfismerna påverkan varandra 

 

 Som vi kan se i bilden ovan skapar den tvingande isomorfismen en ram om hur 

organisationen ska se ut och vad den ska förhålla sig till genom t.ex. lagstiftning. Normativa och 

mimetiska isomorfismer påverkar organisationen inifrån men de måste både förhålla sig till ramen, 

den tvingande isomorfismen. Det som vi finner intressant med bilden är att vi här konkret kan se 

 

 

 

  Normativ isomorfism 

  Mimetisk isomorfism 

Mimetisk isomorfism 
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hur mimetisk isomorfism finns både innanför ramen men också utanför. Enligt DiMaggio och 

Powell (1991) skapar den mimetiska isomorfismen olika organisatoriska fält där organisationer av 

liknande art medverkar. De organisationer som delar organisatoriska fält med varandra är ständigt 

med och påverkar varandra då de hela tiden tar efter den, för tillfället, mest moderna eller 

resurseffektiva organisationen.  

 Organisationerna påverkar varandra inom deras respektive organisatoriska fält genom att de 

ständigt håller kontakt med varandra. I vårt resultat kan vi utläsa hur vanligt det är med samarbete 

mellan våra utvalda kommuner samt mellan andra kommuner, och dessa samarbeten kan ses som en 

ständig yttre påverkan för den egna organisationen. Det vi också kan identifiera är att den 

mimetiska isomorfismen finns i alla organisationer och inte bara för de organisationer som verkar 

innanför den tvingande ramen. Den mimetiska isomorfismen finns också för de organisationer och 

organ som skapar den tvingande isomorfismerna för de organisationer som studien behandlar, så 

som äldrenämnd/omsorgsnämnd, kommunala-, och statliga beslutsfattare. Dessa beslutande 

organisationer påverkas av de organisationer som ingår i deras organisatoriska fält, vilket innebär att 

de också är påverkningsbara genom den mimetiska isomorfismen. Därför har vi inte kunnat hitta 

strukturella skillnader i biståndshandläggarna arbetssätt.   

 Vi har tidigare påpekat att mötesfrekvensen mellan de olika myndighetskontoren skiljer sig 

åt i kommunerna och vi tolkar det som att den olika typen av möten och frekvensen på 

kommunikation får arbetsupplägget och rutinerna att skilja sig åt genom att biståndshandläggarna 

får olika villkor för påverkning samt granskning. Ett ex. på detta är hur Kristianstads kommun utför 

sina vårdplaneringar till skillnad från Kalmar och Karlskrona kommun. I Kalmar kommun är 

mötesfrekvensen lägre än i de två andra kommunerna. I Kalmar sitter biståndshandläggarna 

uppdelade i olika team belägna i olika lokaler. Dessutom sitter inte chefen i någon av lokalerna utan 

sitter i en separat lokal belägen ca 1,5 km därifrån. Denna utformning av arbetsplatsen har lett till 

att arbetsrutinerna upplevs som mer strikta. Biståndshandläggarna får ett mindre handlingsutrymme 

att röra sig inom och handlingsutrymmet begränsas då biståndshandläggarna i Kalmar inte kan få 

samma granskning och input som sina kollegor i Karlskrona och Kristianstad. I Kalmar får 

biståndshandläggaren istället ”bolla idéer” med det närmaste kollegialet än med chefen. Teamen i 

sig skapar egna arbetssätt för vad som är lämpligast för det egna teamet men det minskade 

handlingsutrymmet gör att det inte kan uppstå större skillnader mellan teamen.  

 Det kan antydas att yrkesverksamma biståndshandläggare skulle ha mer makt i t.ex. 

Kristianstad och Karlskrona än i Kalmar pga. sina chanser att ständigt påverka organisationen 
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underifrån. Samtidigt kan Kalmars egala utformning av teamen ge biståndshandläggarna större 

handlingsutrymme då dessa kan alternera i hela biståndshandläggningen, eftersom skillnaderna 

mellan teamen inte är påtagliga och därigenom får biståndshandläggarna ett större helhetperspektiv 

dels för organisationen och dels för de olika teamen. I Kristianstad kommun däremot blir 

biståndshandläggarna mer fixerade vid sin egen position och får inte till sig samma 

helhetsperspektiv som biståndshandläggarna i Kalmar.   

 Den ständiga påverkan av top down-bottom up perspektivet gör att organisationen ständigt 

förändras eftersom den hela tiden får stimuli från olika håll. Denna stimulans kan ses som en yttre 

påverkan även om den till stor del kommer ifrån de som är verksamma inom organisationen. De 

yrkesverksamma inom organisationen utgör en ständig yttre påverkan genom bottom-up 

perspektivet. Utan bottom-up perspektivet är det rimligt att tro att organisationerna inte hade 

förändrats lika mycket som de gör, om de enbart utsattes för top-down styre. Vi tolkar det som att 

effektiviseringen av organisationen hade gått långsammare utan bottom-up perspektivet eftersom de 

som lämnar förslaget är väl bekanta med hur organisationen fungerar. Top down-bottom up 

perspektivet innebär att top down och bottom up föder varandra, och m.h.a. varandra skapar en 

effektivisering av organisationen som inte är möjlig med bara ett av perspektiven.  

 Vi anser att det går att knyta flera isomorfismer till de skillnader vi funnit vid våra intervjuer. 

Hur biståndshandläggare utformar sina arbetsrutiner samt hur de väljer att utnyttja sin arbetstid är 

ett typexempel på hur deras handlingsutrymme ger dem möjlighet till att påverka organisationen 

genom ett bottom up-perspektiv. Att de yrkesverksamma även genomgått liknande utbildning innan 

de började arbeta som biståndshandläggare skapar också ett gemensamt bruk av normer och 

värderingar på arbetsplatsen, vilket ger uttryck i den normativa isomorfismen (Dunér & Nordström 

2005; Andersson 2004; DiMaggio & Powell 1991). Ett ex. på den mimetiska isomorfismen inom 

våra valda myndighetskontor är de uttalanden som gjordes om samarbete:  

 

”Vi var i Trosa på studiebesök och kollade saker, alltså så försöker vi hämta information, vad andra 

kommuner gör, så inte vi sitter och uppfinner hjulet, finns det någon som gör något bra, kan vi dra nytta av 

det. Och folk kommer hit här och tvärtom”   

(Chefen för myndighetskontoret, Kalmar) 

 
”… det var ju det här för ett par år sedan med fritt val, att man kan välja utförare, då var det vissa kommuner 

som redan hade börjat införa och då var det ju vissa som jobbade med det och då åkte dom ju iväg till olika 

kommuner och tittade så att det gör man ju…”  

 (Biståndshandläggare, Kristianstad) 
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6.3 Samarbetets betydelse 

Vi har tidigare i studien diskuterat samarbete mellan kommunerna, vi har under studiens gång och 

vid intervjutillfällena fått en tydligare bild av kommunernas samarbete och kommit fram till att det 

egentligen sker samsyn eller samordning mellan kommunerna snarare än samarbete. Vi kommer 

dock att hålla fast vid begreppet samarbete då vi har använt oss av det begreppet tidigare i studien 

samt för att intervjupersonerna också benämner det för samarbete.  

 I vårt resultat gällande samarbeten kan vi utläsa att samarbete mellan kommunerna sker i en 

rad olika forum så som nätverksträffar i KKHVK-kommunerna, gemensamma utbildningar, 

chefsmöten samt studiebesök. Dessa samarbeten är frivilliga och då uppstår frågan om varför 

kommunerna ändå väljer att genomföra dessa samarbeten, varför anser de att dessa samarbeten är 

önskvärda och vad kommunerna får ut av att samarbeta? 

 I våra utvalda kommuner ansåg både biståndshandläggare och chefer att samarbeten var 

önskvärda och såg det som någonting positivt. Samarbeten sker, som ovan nämnts, både i 

jämförelsekommunerna men också med andra kommuner som inte ingår i jämförelsekommunerna. 

Det är då istället regionala tillhörigheter som binder kommunerna samman. Dock kan studiebesök 

ske över hela landet, men blir då en ekonomisk fråga om hur långt det går att skicka sin 

biståndshandläggare för kommunalt idéutbyte.  

 Kommunerna har inga tvingande krav och får inte heller några ökade resurser för att 

samarbeta med andra kommuner. De får inte heller resurser för att utforma egna arbetsrutiner men 

ändå utförs t.ex. studiebesök och sedan anammas de arbetsrutiner som tros vara de mest effektiva 

för det egna arbetet. Vi tolkar det här fenomenet genom mimetisk isomorfism, som gör att 

organisationer strävar mot att efterlikna den organisation som anses vara mest modern och 

resurseffektiv, se DiMaggio & Powell (1991). I kontrast till den mimetiska isomorfismen beskriver 

Johansson (2006) organisationers strävan mot att ha en unik prägel på sin organisation gentemot de 

andra organisationerna som delar samma organisatoriska fält. Den här strävan efter att framstå som 

unik skapar en effektivisering i arbetssättet hos organisationen, som leder till ett ökat utbyte mellan 

organisationerna. Då rädslan att framstå som omodern och ineffektiv gör att organisationer tar efter 

andra organisationer men försöker sätta en unik prägel, och således inte tappa sin egen legitimitet 

(Johansson 2006).  

 De kommunala myndighetskontoren som vi besökt ligger alla inom samma organisatoriska 

fält. Johansson (2006) menar på att organisationer som tillhör samma fält är väl medvetna om 

kriteriet för att få medverka inom fältet samtidigt som de vill ha en unik prägel på den egna 
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organisationen. Detta innebär att organisationerna tenderar att härma varandra och att 

organisationerna gärna följer arbetsrutiner som varit effektiva för andra organisationer inom fältet. 

Genom den mimetiska isomorfismen skapas även omorganisationer och förnyade arbetsrutiner, för 

förnyandets skull istället för det verkliga behovet (DiMaggio & Powell 1991).  

 Genom rädslan för ineffektivitet och omodernt arbetssätt skapas samarbeten mellan 

kommuner för att ständig kunna utveckla sin organisation och personal. Den ständiga utvecklingen 

som råder i en nyinstitutionell organisation kan ses som både positiv och negativ. De positiva 

aspekterna är att ständig strävan efter utveckling och samarbeten ger förbättrad kontakt mellan 

landets kommuner. Detta bidrar till att kommunernas arbete liknar varandra allt mera, vilket i sin tur 

kan ses som att välfärdssamhället inom äldreomsorgen blir mer rättssäkert. Ytterligare en positiv 

aspekt är den ständiga strävan till att vilja utveckla och effektivisera sin organisation. Således 

fastnar inte organisationerna i gamla invanda rutiner, utan ifrågasätter ständigt om det finns ett 

bättre sätt att arbeta på. De negativa aspekterna är förkastandet av redan väl fungerande arbetssätt 

och rutiner samt en ständig omorganisation vilket kan leda till förvirring och en ökad 

arbetsbelastning för personalen (Johansson 2006).  

 Vi kan utifrån våra intervjuer med biståndshandläggare se att de uttrycker en önskan om 

ökad kontakt och samarbete med andra kommunernas biståndshandläggare. Vi kan även tydligt se 

att våra utvalda kommuners myndighetskontor ingår i ett gemensamt organisatoriskt fält då de 

kontinuerligt har samarbeten med varandra och till viss del samarbetar i form av bl.a. gemensamma 

utbildningar. Vi tolkar det samarbete som finns och det samarbete som önskas som en strävan efter 

legitimitet. Då kommunerna skapar liknande arbetssätt blir organisationerna mer legitima då ’alla’ 

arbetar på liknande sätt. Den egna organisationen kan därav inte beskyllas för att arbeta på ett 

felaktigt sätt eftersom det liknande arbetssättet kommuner emellan gör den egna organisationen 

minst lika bra som övriga organisationer inom fältet. Rädslan för att framstå som omodern och 

ineffektiv driver organisationer till att likna varandra och därmed öka deras legitimitet. Denna 

strävan kan ses som ett tydligt ex. på när bottom-up möter den mimetiska isomorfismen, då 

kommunerna själva ges utrymme att utforma sin äldreomsorg men väljer ändå att samarbeta med 

andra kommuner för att få fram liknade organisation och stärka sin legitimitet.   

6.4 Sammanfattning av resultatanalys 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur biståndshandläggares handlingsutrymme och 

biståndsbedömning formas av kommunal styrning och organisatoriska villkor, och därigenom 

identifiera likheter och skillnader i tre kommuners sätt att arbeta med biståndshandläggning. 
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 I de temastyrda avsnitten knyter vi tillbaka till våra frågeställningar. I vårt första avsnitt i 

analysen beskriver vi hur styrningen ser ut i äldreomsorgen genom en nyinstitutionell 

organisationsteori samt genom top down-bottom up perspektivet. Vi har påvisat att styrning 

kommer till största del ovanifrån, dels från nationella beslutsfattare och dels från socialstyrelsen. 

Dessa beslut vandrar sedan nedåt till kommunal nivå och når organisationerna via kommunala 

beslutsfattare, men besluten hinner modifieras på vägen ner genom leden innan de når 

biståndshandläggningen där de kan omsättas i verklighet. Vi påvisar även att de yrkesverksamma, 

speciellt cheferna över myndighetskontoret anser sig ha stor makt att påverka beslutsfattarna, detta 

väljer vi att förklara genom bottom up perspektivet.  

 I det andra avsnittet i analyskapitlet drar vi paralleller mellan hur styrningen fungerar och 

hur skillnader i organisationerna på lokal nivå kan uppstå genom biståndshandläggares 

handlingsutrymme. De skillnader som blir mest framträdande är arbetsrutiner i form av handledning 

och mötesfrekvens, och även lokal arbetsplatsutformning samt hur de har valt att arbeta med vissa 

arbetsuppgifter. Likheterna låg främst i styrning samt önskvärda egenskaper och utbildning hos 

personalen. Vi kartlägger de skillnader som vi funnit intressanta för studien och vi tolkar att dessa 

skillnader beror på att biståndshandläggare använder sitt handlingsutrymme på olika sätt och att den 

yttre påverkan så som politiska beslut ser olika ut i de tre utvalda kommunerna. Vi diskuterar hur 

skillnader kan uppstå utifrån DiMaggios och Powells (1991) isomorfismer, Johanssons (2006) yttre 

påverkningar samt Johnsons (1992) top down-bottom up perspektiv. Vi påpekar även hur skillnader 

kan uppstå trots att Feltenius (2011) och Raush (2008) talar om en ökad centralisering av 

äldreomsorgen i Sverige. 

 I det avslutande avsnittet om samarbete beskriver vi hur samarbeten uppstår genom att 

hänvisa till Johanssons (2006) organistoriska fält och rädslan för att framstå som omodern och 

ineffektiv samt organisationens vilja att framstå som unik. Dessutom använder vi oss av DiMaggio 

och Powells (1991) mimetiska isomorfism, som förklarar hur organisationer kan vara lika varandra i 

sin utformning trots det handlingsutrymme som decentraliseringen ger dem. Vi upptäckte i vårt 

resultat att kommunerna har en hög samarbetsnivå fastän kommunerna är fria att själva utforma sin 

egen äldreomsorg inom den ramen som den statliga styrningen utgör. Genom att dra parallellen 

mellan denna rädsla för jämförelse med de andra organisationerna i fältet besvarar vi vår tredje och 

sista frågeställning. 
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7. Slutdiskussion 

I genomförandet av studien har vi själva haft förväntningar på att decentraliseringen skapat 

skillnader mellan kommunerna, vilket vi också beskriver i vår problemformulering. Vid inläsning 

av tidigare forskning samt intervjuer med våra informanter upptäckte vi att likheterna är fler än 

skillnaderna. Vi har dock funnit skillnader mellan kommunerna som vi inte trodde vi skulle finna, 

skillnaderna ligger i utnyttjade av sitt handlingsutrymme samt mer i abstrakta organisatoriska 

nyanser. Anledningarna till detta anser vi i enlighet med DiMaggio och Powell (1991) vara att en 

liknande grundutbildning (socionomexamen el. social omsorgsutbildning) samt samarbete och 

erfarenhetsutbyte med liknande organisationer som gör att organisationerna liknar varandra. Detta 

leder till att det konstrueras en liknande uppsättning värderingar och normer som ständigt 

uppgraderas och hålls vid liv genom samarbete och idéutbyten yrkesverksamma emellan.  

 Vi har diskuterat vad våra resultat kan bero på och kommit fram till att våra 

urvalskommuner troligtvis är lika varandra eftersom de ingår i samma grupp av 

jämförelsekommuner samt att deras geografiska läge är nära placerat varandra. Hade vi istället gjort 

vårt urval av kommuner annorlunda och valt kommuner med andra geografiska lägen, tror vi även 

att resultat hade sett annorlunda ut. Fördelen med att ha urvalskommunerna Karlskrona, 

Kristianstad och Kalmar är att vi har kunnat genomföra våra intervjuer vid personliga möten. 

Ytterligare en fördel med våra urvalskommuner är att vi, som noviser inom kvalitativ forskning, har 

kunnat få en tydlig överblick pga. kommunernas ringa storlek. Valet av kommuner har dock lett 

fram till att vi inte funnit de skillnader som vi trodde att vi skulle finna och som vi beskriver i vår 

problemformulering.  

 Under studiens gång har vi fått god insikt och förståelse för äldreomsorg ur 

biståndshandläggares perspektiv. Vår studie ger en möjlighet till fortsatt forskning genom att den 

öppnar upp för liknande studie, men med större geografiskt omfång som på så vis kan undersöka 

skillnader mellan kommuner på ett nationellt plan istället för regionalt. Vi tror att en sådan studie 

skulle upptäcka större och fler skillnader mellan kommuner som kan härledas till decentralisering. 

Vår gemensamma uppfattning är att skillnader i äldreomsorg skapade av decentralisering kommer 

minska i och med den ökade statliga styrningen ökar som Feltenius (2011) och Raush (2008) 

nämner. Vi har även sett den minskade flexibilitet som Blomberg (2004), Blomberg och Petterson 

(2003) samt Dunér och Nordström (2005) menar på existerar inom den svenska äldreomsorgen. Vi 

har kunnat se biståndshandläggares handlingsutrymme och hur det påverkar deras sätt att arbeta 

samt deras strävan efter att göra så likartade bedömningar som möjligt mellan brukarna. Detta kan 
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vi härleda till Anderssons (2004) artikel om resurseffektivitet samt till den ovan nämnda minskade 

flexibilitet som finns inom äldreomsorgen. Det handlingsutrymme vi stött på i intervjuerna med 

våra informanter är det som har gett upphov till de skillnader vi har kunnat kartlägga. Dunér och 

Nordström (2005) menar på att biståndshandläggarna har ett relativt stort handlingsutrymme, och 

detta är vi benägna att hålla med om och vi anser därför att det är detta handlingsutrymme som 

skapar skillnaderna mellan våra utvalda myndighetskontor.   

 Vi har vår studie identifierat skillnader och likheter mellan kommunerna och kommit fram 

till att likheterna är större än skillnaderna samt även diskuterat varför resultatet är som det är. Detta 

har lett till att nya tankegångar väckts om att likheterna kommunerna emellan kan bero på att de 

jobbar mot samma marknad, personkrets och starka jämförelsekrav. Därför finner vi att en studie 

med NPM (New public managment) som utgångspunkt hade varit intressant i undersökandet av 

kommuners vilja att bli resurseffektiva och legitima kontra brukares rättigheter och önskemål om 

utformning av insatser.  
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Sammanfattning 

Vi ville undersöka om och hur decentraliseringen orsakade att samma slags organisationer arbetar 

olika beroende på i vilken kommun organisationen är verksam i. Den organisation vi valde att 

granska närmare har varit myndighetskontoret/biståndshandläggningen. Vi valde även att avgränsa 

oss till de biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen då tiden för vår studie inte tillät oss 

utöka med fler perspektiv. Vi valde också pga. tidsbegränsning och resurser att avgränsa vår studie 

till att beröra Karlskrona-, Kalmar- och Kristianstads kommun. 

 Som tidigare nämnt ville vi identifiera de skillnader och likheter som finns mellan 

kommunerna. Vi utgick från en kvalitativ ansats och en förklarande komparativ metod, och vi valde 

därav att utföra kvalitativa intervjuer med en biståndshandläggare samt chefen för 

myndighetskontoret i våra utvalda kommuner. Intervjuerna tar upp teman så som 

handlingsutrymme, politiska beslut samt arbetsrutiner. 

 Våra resultat analyserades sedan m.h.a. nyinstitutionell organisationsteori samt via ett top 

down-bottom up perspektiv. Vi presenterar våra resultat och för en ingående analysdiskussion om 

hur skillnader och likheter kan uppstå samt rimligheten och relevansen i våra resultat. Den 

avslutande slutsatsen i vår studie är att även om decentraliseringen av äldreomsorgen kan skapa 

lokala varianter av äldreomsorg så förblir organisationerna lika varandra. Vi har i vår studie sett att 

ett styre med tvingande isomorfismer samt top-down-styre ger organisationerna en ram att hålla sig 

inom. Organisationerna själva har därefter ett eget handlingsutrymme att organisera den egna 

organisationen. Vad som ändå gör att organisationerna blir lika varandra förklarar vi genom den 

nyinstitutionella organisationens isomorfismer samt hur en likvärdig utbildning hos de anställda på 

myndighetskontoret leder till att påverkning genom bottom up-perspektivet blir lik oavsett 

geografisk plats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Arbetsfördelning 

 

Vi har skapat denna studie tillsammans och vi har båda medverkat i utformandet av studiens alla 

steg. Vi har vid samtliga arbetstillfällen arbetat gemensamt med studien och därav är det svårt att 

urskilja vem som gjort vad. Dock har inläsning av tidigare forskning och övrigt material skett på 

egen hand men har gemensamt diskuterats innan det har använts i studien. 

 Vid intervjuerna har vi turats om mellan att leda och ta stödanteckningar, och vi har fördelat 

dessa roller jämnt mellan oss, lika så med transkriberingarna. Vi har sedan tagit del av varderas 

transkriberingar och tillsammans valt ut vilka delar vi valt att publicera i studien. I resultat och 

analys delen delade vi upp de olika avsnitten mellan oss under de gemensamma arbetstillfällena.  

 I färdigställandet av studien har vi gemensamt gått igenom texten för korrekturläsning och 

för att texten ska bli enhetlig och studien tydligt ska följa en röd tråd, i så väl, resultat, språkbruk 

och disposition.  
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Bilaga 2 – intervju med chef över myndighetskontoret  

Intervjufrågor: 

 

- Vad finns det för krav på dig som chef över myndighetskontoret att gå utbildningar och 
tillgodose dig ny forskning? 

- Hur mycket tid finns det för dig att gå på utbildningar och läsa in dig på ny forskning? 

- Vad för slags utbildningar hade du tyckt varit önskvärda att du fått ta del av och vilka slags 
utbildningar hade du önskat att de yrkesverksamma biståndshandläggarna hade fått ta del 

av? 

- Hur mycket tid finns det för de yrkesverksamma biståndshandläggarna att tillgodose sig ny 

forskning och utbildningar? 

  Hur prioriteras utbildning för personalen? Vad styr om personalen får gå på utbildning? 

- Finns handledning att tillämpa inom ert yrke och hur ser du på handledning för både dig 

själv och för de yrkesverksamma biståndshandläggarna?  

 om nej   - Är det något som du skulle vilja ha/prova, för- och nackdelar. 

 om ja   - Hur fungerar det, positivt, negativt 

- Hur ser arbetsbördan ut för dig på en chefsposition? 

- Finns det någon rangordning under dig inom biståndshandläggningen, t.ex. biträdande 

chef/förste socialsekreterare? 

- Hur ser arbetsbördan ut för de yrkesverksamma biståndshandläggarna, förs det statistik över 

t.ex. antal brukare/anställd? 

- Hur många anställda biståndshandläggare finns inom äldreomsorgens 

biståndshandläggning? 

- Vad har de anställda för någon utbildning? 

- Hur ser din kontakt ut med personalen?  

 – Hur kan biståndshandläggarna  nå dig? 

 – Hur når du ut till biståndshandläggarna? 

 – Hur diskuteras ev. problem på arbetsplatsen? 

 – Hur ofta sker möte i grupp? T.ex. morgonmöte osv? Vilka närvarar? 

- Vilka professionella kompetenser efterfrågar du hos de yrkesverksamma, finns det några 

kompetenser som är mer eller mindre önskvärda?  

 

- Vid nyanställning av nya biståndshandläggare, hur stor vikt läggs vid att den nya 

biståndshandläggarens kompetens kompletterar de kompetenser som redan finns på 

arbestplatsen? 
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- Ifrån vilken instans kommer nya riktlinjer och information om förordningar till 

biståndshandläggningen? 

- Hur införs nya arbetsrutiner bland de anställda biståndshandläggarna?  

- Hur efterföljs de nya arbetsrutinerna? 

- Vilka insatser är de vanligaste att bevilja? Förs det statistik över beviljade insatser samt tid 

för utförande? 

- Finns det sammarbete över kommungränser?  

 om ja   beskriv hur dessa uppstår, en gångs händelse eller fortlöpande, vad 

 samarbetarna gäller och hur, var och när? För- och nackdelar? 

 om nej   - skulle det vara önskvärt med sammarbete med andra kommuner, hur 

 skulle du önska att sammarbetet var utformat? 

- Finns det speciella träffat för myndighetskontorets chefer? 

  om ja  beskriv hur dessa uppstår, en gångs händelse eller fortlöpande, vad 

 samarbetarna gäller och hur, var och när? För- och nackdelar? 

 om nej  skulle det vara önskvärt? För- och nackdelar?  

- Hur sker sammarbeten med andra instanser, t.ex. sjuk- och tandvård? 

  är det något som du skulle vilja förändra i det här sammarbetet? 

- Hur ofta träffar du din chef?  

  Hur ser dessa möten ut? Vad diskuteras?  

- Kan du i din position och/eller biståndshandläggningen påverka beslutsfattarna för 

äldreomsorgen i kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – intervju med yrkesverksam biståndshandläggare 

Intervjufrågor (biståndshandläggare): 

- Vad har du för någon utbildning? – När examinerades du? 
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- Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare i den kommun du arbetar nu? 

- Vad har du för några tidigare erfarenheter inom socialt arbete eller äldreomsorg?  

- Vilka egenskaper eller kompetens anser du vara viktiga att en yrkesverksam 

biståndshandläggare har? 

- Hur många brukare skulle du säga i snitt att du handlägger på en vecka/månad? 

    Hur upplever du din arbetsbörda? 

  Hur upplever du att arbetsbördan påverkar ditt sätt att arbeta? 

  – Tid att fatta beslut rörande brukarna 

  - Uppföljning 

- Hur kan du påverka brukarens beslut om insatser? 

 (t.ex. när du anser att behovet av insatser är stort hos brukaren men brukaren delar 

inte denna uppfattning.) 

- Beskriv hur ditt arbete ser ut på daglig/veckobasis? 

 – Brukarkontakt 

 - Dokumentation 

 - Vårdplanering 

 - Uppföljning av brukare 

 - Möte med personal/chef 

 - Annat 

- Vilken/vilka insats/er är enligt dig de vanligaste? 

- Vad måste du förhålla dig till när du fattar beslut om insatser åt brukarna? I så fall vad? 

- Erbjuds det utbildningar för dig som yrkesverksam och hur väljs dem ut?   

  Får du vara med och påverka utbildningarna? 

- Är utbildningarna öppna för alla eller bara för ett fåtal? 

- Hur ser närvaron och kontakten ut med myndighetskontorets chef? 

 – Möten? 

 – Enskilda samtal? 

 – Lättillgänglighet? 

- Hur införs nya arbetsrutiner och hur efterföljs de?  

 – t.ex. informationsmöte, föreläsningar, PM osv?  

- Samarbetar ni om brukare med andra kommuner?  

  Om ja Hur fungerar detta sammarbetet?  

 om nej  Skulle det vara önskvärt, och hur hade du önskat att sammarbetet skulle vara 

utformat? 
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- Finns det andra sammarbeten mellan kommuneras biståndshandläggare?  

 om ja  Är det vanligt? Och hur ser dessa i så fall ut? 

 om nej  Hade det varit önskvärt, hur hade du önskat att dessa sammarbeten såg ut och hur 

frekvent hade du önskat att de skedde? 

- Har du arbetat med biståndshandläggning inom andra kommuner?  

   om ja  Uppfattar du att det finns skillnader? I så fall vilka? 

- Möter ni brukare som tidigare fått insatser av andra kommuner?  

 om ja  Påpekar dem skillnader mellan kommunerna? 

- När ni möter brukare som mottagit insatser ifrån andra kommuner, gör ni egna bedömningar 

eller går ni på föregående kommuns bedömning om rätt till insatser? 
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Bilaga 5 - Organisationsskiss 2, Kalmar 
4 

 

 

                                                 
4  www.Kalmar.se/Kalmar kommun/Demokrati/Styrdokument/Organisation/Organisation.pdf 

www.karlskorna.se/sv/

Om-

kommunen/Oganisatio

n/ 

http://www.kalmar.se/Kalmar
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Bilaga 6 - Organisationsskiss 3, Kristianstad 
5
 

                                                 
5  www.kristianstad.se/sv/Politik-och-paverkan/ORGANISATIONSPLAN/   

http://www.kristianstad.se/sv/Politik-och-paverkan/ORGANISATIONSPLAN/

