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Our aim of this study is to analyze how the concept of reasonable standard of living is by 

assistance officers in geriatric care, as well as the impact of their discretion on the assessment. 

We conducted a qualitative study with the help of interviews. During the collection of the 

empirical material, we have experienced greater confusion among assistance officers opinion 

about the concept of reasonable standard of living. We lacked a clear answer to the concept 

content. The interview subjects' responses did not differ so much, they said, among other 

things, that the concept is difficult to interpret, fuzzy, or that they do not have a good 

understanding of it. The legislature has deliberately left a large possibility for interpretation to 

assisting managers in the assessment of the concept of reasonable standard of living. The 

legislator's intention was not to achieve that the concept of reasonable standard of living 

would include a universal solution to all problems, but it would be based on an individual 

assessment.  

 

The result we came to was that some assistance officer felt that they had a wide discretion 

while others felt that they had a smaller discretion. The joint all assistance officers had was 

that all had problems around the concept of reasonable standard of living, because there is no 

clear explanation of the concept. 
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1. Inledning 

Dunèr och Nordström (2005) påpekar att utredningen och bedömningen av människors behov 

är ett svårt uppdrag som biståndshandläggarna handskas med. Alla människor är olika och 

alla har sina unika behov och befinner sig i sina speciella situationer vilket ställer krav på 

biståndshandläggarna att ta hänsyn till när de fattar sina beslut.  Kraven kan ställas både 

från den enskilde, anhöriga, sjukvården och de övriga som är inblandade i omsorgen kring de 

äldre. Det är många aspekter som en biståndshandläggare måste ta hänsyn till vid 

bedömningen. Biståndshandläggarens roll här är att uppmärksamma, värdera, analysera och 

balansera alla de olika krav samt förväntningar när de ska utföra sina arbetsuppgifter men 

även fullfölja det uppdrag som delegerats till dem från politikerna (Dunér & Nordström 

2005).  

 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) diskuterar vidare biståndshandläggarens yrkesroll och 

beskriver den som mer komplicerad än vad allmänheten tänker sig. Biståndshandläggarna 

förväntas i utövande av sin yrkesroll förfoga över en professionell och social sakkunskap. Det 

är en uppgift som kräver stort kunnande inom olika områden, bland annat inom juridik och 

främst det som står skrivet och fastställt i socialtjänstlagen och förvaltningslagen. 

Socialtjänstlagens utbyggnad är sådan att den lämnar biståndshandläggarna stor frihet och 

inflyttande i själva bedömningsprocessen, vilket kan tolkas som makt. 

 

1.2 Bakgrund till det valda ämnet 

Vi båda har haft våra praktikplatser inom äldreomsorg. De gångerna som vi var i skolan under 

vår praktikperiod kom vi oftast in på ämnet skälig levnadsnivå där vi märkte att våra åsikter 

skilde sig avsevärt åt i frågan om vad som anses vara skäligt och inte skäligt. Gång på gång 

utvecklade vi vidare vår diskussion vilket gjorde oss mer och mer nyfikna kring det vad som 

stod i litteraturen och lagstiftningen kring begreppet skälig levnadsnivå. I början av våra 

diskussioner trodde vi att vi hade missat den delen kring skälig levnadsnivå i juridikkursen, 

eftersom begreppets innehåll upplevdes som svårtolkat. Sedan la vi även märke till att 

begreppet skälig levnadsnivå kunde ställa till det även för de mer erfarna 

biståndshandläggarna. Vi började bläddra i litteraturen och för varje ny information som vi 

fann i böckerna blev vi ännu mer nyfikna för att vilja fortsätta att forska vidare kring 

begreppet skälig levnadsnivå. Tolkningen av normnivå har enligt Svensson (2000) 

överlämnats åt enskilda kommuner att fastställa vilken levnadsnivå som skulle anses skälig.  
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Under tiden vi bläddrade i litteraturen upptäckte vi även ett samband mellan begreppet skälig 

levnadsnivå och handlingsutrymme. Vi la själva märke till det under vår praktiktid att 

biståndshandläggarna hade ett visst handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Vi förstod inte 

varför de var så beroende av sitt handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Vi kom inte fram till 

något bra svar varför det blev intressant för oss att fördjupa oss kring de två tidigare nämnda 

begreppen skälig levnadsnivå och handlingsutrymme. Dunér och Nordström (2005) skriver att 

människor är olika och att alla har sina unika behov och befinner sig i sina speciella 

situationer vilket ställer krav på biståndshandläggarna att ta hänsyn till det när de fattar sina 

beslut. Det innebär krav på en individuell bedömning. 

 

Vidare har vi läst många olika intressanta forskningsrapporter både från Sverige och från 

andra länder. Bland annat handlade en rapport om hur hemtjänsten och hemhjälpen kunde se 

ut i andra länder i jämförelse med Sverige. Vi fann detta som en inspirerande källa för att 

påbörja vår underökning med.  

 

1.2.1 Hemtjänst, anhörigvård eller särskilt boende?   

Vi finner det intressant att se på forskningen som handlar om brukarnas syn på den hjälp som 

de antingen kan få av staten eller sina anhöriga. Är det ekonomi, tillgänglighet till hjälp, 

familjeband eller något annat som väger mest när de gamla väljer utförare av den hjälp som 

de behöver. Att brukarna själva får välja utförare innebär också en frihet för dem men är det 

skäligt eller inte kan det vidare diskuteras.  

 

När äldre personer blir sämre blir de beroende av stöd och hjälp. Dunér (2007) lyfter fram i 

sin avhandling att det oftast förekommer att äldre personer vill ha vård och hjälp utav sina 

anhöriga. Det finns även kommunal äldrevård vilket tas i andra hand av personer som har 

anhöriga som kan ta hand om en. Hon skriver att äldre personer som får hjälp och stöd oftast 

blir beroende av andra människor som vårdar dem. 

 

Författarna Sundström, Johansson och Hissing (2002) har undersökt i sin forskning hur 

familjerollen har förändrats och vilken roll vården har för de äldre i dagens samhälle. De 

menar att det finns hjälp från den kommunala sidan samtidigt som det finns hjälp att söka 

externt från privatpersoner. Författarna skriver om hur vårdhjälpen har förändrats för de äldre 

och vilken påverkan de har samt vilka konsekvenser detta kan få för beslutsfattarna. 
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Sundström, Johansson och Hissing (2002) skriver att i Sverige vill allt fler människor bo kvar 

i sina hem med hjälp av vården tills de blir tvungna att ta sig till ett boende för att de inte 

längre klarar av hemsituationen på egen hand.  En annan diskussion som kan dyka upp mellan 

vårdtagare och anhöriga skriver författarna Sundström, Johansson och Hissing (2002) är om 

den äldre personens behov kan tillgodoses från familjemedlemmarna istället för hemtjänsten. 

Valet att få hjälp av sina anhöriga istället från hemtjänsten kan bero på hur den enskildes 

ekonomi ser ut.  Idag betalas vården utifrån den inkomst man har det vill säga att den är 

inkomstbeprövad.  
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2. Problemformulering 

Enligt socialtjänstlagen 4kap 1§ ska den som själv eller genom andra inte kan få sina behov 

tillgodosedda ha rätt till bistånd för sin försörjning och för livsföring i övrigt. Med hjälp av 

biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå (SOFS 2003:5). Lagstiftaren har 

inte angett vad som menas med skälig levnadsnivå utan hänvisar till individen och individens 

unika livssituation (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Enligt Szebehely & Trydegård (2014) 

avslås det idag många ansökningar med förklaringen att sökande redan utan bistånd uppnår en 

skälig levnadsnivå, trots det att det inte finns någon normnivå som ger klara besked vad som 

är den minimala eller maximala gränsen för skälig levnadsnivå. Tolkningen av normnivå har 

enligt Svensson (2000) överlämnats åt enskilda kommuner att fastställa vilken levnadsnivå 

som skulle anses skälig. Det kan innebära att olika kommuner tolkar en och samma lag på 

olika sätt vilket kan ses som både en nackdel eller fördel för den enskilde beroende på var 

man är bosatt. 

Begreppet skälig levnadsnivå kan ställa till problem även för biståndshandläggaren i deras 

yrkesutövning på grund av sin otydliga innebörd. Den överlämnar stort tolkningsutrymme till 

biståndshandläggarna vilket kan beroende på fallet både försvåra och underlätta deras 

vardagliga arbete och yrkesutövning. Det handlingsutrymme som biståndshandläggarna har i 

sin yrkesutövning har gett dem rätt att stödja sig på sina egna bedömningar om hur och vad de 

själva uppfattar är skäligt. Dunèr och Nordström (2005) lyfter upp problematiken med 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme inom äldreomsorgen. Enligt dem använder sig inte 

biståndshandläggarna av sitt handlingsutrymme i den utsträckning som de har befogenhet för. 

De skiljer mellan handlingsutrymme och handlingsförmåga. Ett maximalt handlingsutrymme 

finns bara när den enskilde biståndshandläggaren har förmåga att utnyttja hela sitt 

handlingsutrymme (Dunér & Nordström, 2005). Det stora handlingsutrymmet som 

biståndshandläggarna har kan uppfattas som godtycke eller i sämsta fall som maktmissbruk. 

Tack vare tillämparens stora handlingsutrymme är det inte alltid säkert att tillämpningen blir 

sådan som normskaparen har tänkt sig (Svensson 2000). Däremot lyfter Dunér och Nordström 

(2005) fram att den svenska välfärdsstaten genom lagstiftningen och det sätt på vilket socialt 

arbetet organiseras i Sverige starkt styr biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Det sker 

genom verksamhetens inordning i den kommunala byråkratin i kombination med kommunens 

ekonomi. Anledningen till detta enligt Dunér och Nordström (2005) är att 

organisationsförändringarna inom äldre och handikappomsorgen har resulterat en ökad 

byråkratisering av biståndshandläggarnas arbete i samma spår som kontrollen och i viss mån 
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även styrningen från ledningens sida har ökat. Detta har gjort att biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme har minskat i realiteten trots att lagstiftningen har blivit oförändrad. 

  

Det som vi finner som problematisk är att själva begreppet skälig levnadsnivå på grund av sin 

otydlighet kan orsaka eller vara en anledning till att biståndshandläggare kan ha skilda 

uppfattningar om vad som rymmer i begreppet skälig levnads nivå. Resultatet av detta kan 

vara att biståndshandläggarna i sina bedömningar beslutar olika om likadana fall, trots att de 

jobbar inom samma organisationer och styrs i princip av samma lagar. Detta finner vi 

problematiskt eftersom det kan vara både en nackdel och en fördel för brukare beroende på 

vilken handläggare de får och vad han/hon har för syn på innebörden av begreppet skälig 

levnadsnivå.  

  

2.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras av 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme kan 

ha vid bedömningen. 

 

  

2.2 Frågeställningar: 

- Hurdan är biståndshandläggarnas syn på begreppet skälig levnadsnivå inom 

äldreomsorgen? 

- Förekommer det svårigheter vid bedömningen av begreppet skälig levnadsnivå, i så 

fall på vilket sätt? 

- Hur använder sig biståndshandläggarna av sitt handlingsutrymme i bedömningen? 
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3. Bakgrund  

 
 

3.1 Regeringens förslag om förändringar i lagen 
 

Enligt (prop. 2000/01:80) lämnade regeringen ett förslag till att socialtjänstlagens 

bestämmelser om rätten till bistånd ändras på så sätt att de begränsningar i fråga om annat 

bistånd som gäller i dag tas bort. Bestämmelsen skulle i princip gå tillbaka till vad som gällde 

före den 1 januari 1998. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt skall ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning eller 

sin livsföring i övrigt. Begreppet skälig levnadsnivå skulle kvarstå i lagen med den innebörd 

som begreppet har vad det gäller innehållet och nivåbestämning av biståndet. Även 

bestämmelsen om biståndets utformning skulle kvarstå så att det stärker den enskildes 

möjlighet att leva ett självständigt liv. Skillnaden blir att försörjningsstödet preciseras till att 

avse, förutom de poster som ingår i riksnormen, skäliga kostnader för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Övriga 

poster som nu finns i uppräkningen ingår, utan precisering, i begreppet livsföring i övrigt 

(prop. 2000/01:80). 

I regeringens förslag ingick även att enskildes rätt till prövning av biståndsbeslutet skulle 

begränsas. Det skulle lösas så med hjälp av att socialnämndens insatser för den enskilde 

utformas och genomförs tillsammans med vederbörande, vilket skulle innebära att den 

enskilde tillförsäkras ett inflytande över insatserna. Den enskilde skulle själv spela en mer 

aktiv roll när det gäller bedömningen av behovet av olika åtgärder och bestämmandet av 

målet för en viss insats. Regeringen fastställde mot detta underlag att möjligheten att anföra 

förvaltningsbesvär över denna typ av beslut inte behövdes för att kommunerna skulle 

tillgodose varierande behov av stöd, vård eller behandling som enskilda kan ha. Regeringen 

framhävde samtidigt det stora ansvar som kommuner har för att det finns lämpliga åtgärder att 

sätta in för bl.a. barn och unga i svårigheter och för människor med missbruksproblem. 

Regeringen utgick vidare från att kommunen även i fortsättningen tillförsäkrar den enskilde 

en skälig levnadsnivå och att stödet utformas så att det stärker dennes resurser att leva ett 

självständigt liv. Begreppet skälig levnadsnivå kvarstod i lagen likväl som den hittillsvarande 

tolkningen av ambitionsnivåer och kvalitet på stödinsatser (prop. 2000/01:80). 
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3.2 Socialtjänstlagens innehåll 

 

Pettersson (2014) belyser att enligt socialtjänstlagens biståndsparagraf 4kap 1§ 

socialtjänstlagen ska den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå vilket 

går ut på att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter för ett 

självständigt liv. Enligt propositioner anger lagtexten inte någon tydligare förklaring vad som 

ingår i begreppet skälig levnadsnivå utan det överlåts till kommunerna att avgöra detta. 

Vidare skriver Pettersson (2014) att kommunerna har enligt grundlagen ett starkt självstyre 

vilket menas med att de själva kan bestämma över sina angelägenheter och fastställa mål och 

riktlinjer för den kommunala verksamheten. 

 

 

3.3 Skälig levnadsnivå 

 

I en kartläggning om skälig levnadsnivå SOU:2003:5 står det att begreppet skälig levnadsnivå 

utgör en grund för hela biståndssystemet men trots detta är den inte närmare preciserad och 

fastställd. Det svenska biståndssystemet syftar till att ge människor som inte kan försörja sig 

själva möjlighet att leva på en skälig levnadsnivå. 

 

Även Dunèr och Nordström (2005) skriver att SOL - socialtjänstlagens utformning lämnar 

biståndshandläggarna stort tolkningsutrymme. Anledningen till det stora tolkningsutrymmet 

är att lagen inte reglerar den enskildes rättigheter i minsta detalj utan enbart ramarna inom 

vilka beslut som ska fattas. En sådan lag som både försvårar men även ger ett stort 

handlingsutrymme eller makt inom biståndshandläggningen är lagen som innehåller 

begreppet skälig levnadsnivå. Enligt Pettersson (2014) kan begreppet skälig levnadsnivå ses 

på två sätt och då menar hon som en minimigräns som kommunen inte får underskrida och 

som en maximigräns utöver vilken bistånd inte får beviljas. Många ansökningar avslås med 

förklaringen av att sökanden redan utan bistånd uppnår en skälig levnadsnivå. Det gäller att 

hitta en balans i bedömningen.  

 

Meningen med begreppet skälig levnadsnivå är enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) att den 

hjälpsökande vid bedömningen av lämpligt bistånd ska genom insatser tillförsäkras en skälig 
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levnadsnivå. Däremot har lagstiftaren inte angett vad som bedöms vara skäligt, utan hänvisar 

till individen och individens unika livssituation. Det kan ibland ställa till stora problem för 

biståndshandläggarna i deras yrkesutövande det vill säga biståndsbedömningen. De olika 

hjälpinsatserna som kan beviljas med stöd av socialtjänstlagen är inte preciserade i denna lag. 

Lagstiftaren ville inte ha en normering. Biståndet enligt denna lag är menat till att vara en 

följd av det individuella behovet och individens livssituation och inte som en följd av en 

norm. 

 

 

 

3.4 Handläggningsprocess1 

 

Alla insatser som ges genom SOL, LSS, LVM och LVU skall dokumenteras och följas upp på 

ett tillfredsställande sätt. Det är också en förutsättning att kunna undersöka och se om det 

leder till några förändringar för vederbörande. Det innebär att dokumentationen skall 

tillgodose flera syften (Socialstyrelsen 2015). 

 

En handläggningsprocess för biståndshandläggare går till på följande sätt: 

En ansökan inkommer till biståndshandläggaren eller till organisationen antingen via telefon, 

mail eller brev med sökandes namnunderskrift. Det finns fall då den vederbörande inte kan 

förmedla sin talan och vid dessa ärenden bär någon annan dennes talan. När ansökan 

inkommit gör biståndshandläggaren ett hembesök eller tar kontakt med vederbörande på ett 

annat sätt för att kunna göra en förhandsbedömning om denne är berättigad de sökta 

insatserna eller om denne behöver mer insatser än den begärt. Vidare inleder 

biståndshandläggaren en utredning där denna kan beskriva om hemsituationen och vad denne 

själv observerat samt vederbörandes talan undertecknas. Utredningen genomför efter att 

allting är sammanställt på pappret och därefter kommunicerar man vad biståndshandläggaren 

kommit fram till och vad beslutet blev för den enskilde, per telefon, via mail, brev eller annat 

sätt. Till slut fattar biståndshandläggaren beslutet skriftligt ett bifall och expedierar detta och 

skickar det till verkställigheten. Eller så blir det ett avslag som expedieras och den enskilde 

har rätt till att överklaga och en omprövning av beslutet får göras (Socialstyrelsen 2006).  

 

                                                 
1 Handläggningsprocessen och biståndsprocessen i det här arbetet avser samma sak.  
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I en handläggningsprocess ser handläggarna mot den enskildes rättssäkerhet. Vilket innebär 

att vederbörande har rätt att få en korrekt handläggning av sitt ärende och denne har rätt till att 

få god kvalitet av sin sökta insats. Det den vederbörande säger till myndighetspersonen skall 

dokumenteras i en utredning för att det har en avgörande betydelse för den enskildes beslut 

efter myndighetens ställningstagande. Vederbörandes insyn i ärendet som rör 

myndighetsutövning förstärker skyddet mot den enskilde vid felaktig eller bristande 

myndighetsutövning.  

All dokumentation vid samma ärende skall kunna användas av socialtjänstens personal som 

ett arbetsinstrument för den individuella planeringen, handläggning av ärendet och dels 

genomförandet av uppföljningar kring ärendehandläggningen av tidigare beviljade insatser. 

Detta för att vederbörande också skall få en kontinuitet över vad denne är beviljad och vilka 

beslut som gäller för denne. De innehåll som finns i dokumentationen om varje enskild person 

är tjänstemännen och handläggarna själva ansvariga för. Detta menas med att allt arbete skall 

göras på ett rättssäkert sätt och att ingenting försvinner som berör den enskilde. Detta 

underlättar för handläggaren också om det är gjort på ett korrekt sätt och detta material kan 

återvändas vid exempelvis uppföljningar eller andra vägande beslut (Socialstyrelsen 2015).  

Vid varje ärende där myndigheten får information om den sökande, har myndigheten 

tystnadsplikt (sekretess) enligt OSL – offentliga sekretess lagen. Det innebär att den lämnade 

informationen som handläggaren får endast får dokumenteras vid handläggningen och det 

stannar där så länge vederbörande anser att det är okej att närstående får ta del av 

informationen (Socialstyrelsen 2015). 

Det finns inga regler på hur den enskilde kan söka sig en eller flera insatser inom SOL. Den 

enskilde kan antingen per telefon, muntligen vid möten, via e-post, fax eller post ansöka om 

någon form utav hjälp som denne önskar. Av olika skäl kanske en ansökan inte är 

underskriven av den vederbörande, dock bör ansökan vara undertecknad av en person som 

talar för personens vilja och välmående (Socialstyrelsen 2015). 

En ansökan skall innehålla vad saken gäller, vem eller vilka som uppgifterna avser, vem har 

inlämnat uppgifterna så länge det inte är anonymt. När uppgifterna inkommit och vem som 

tagit beslut och när det börjar gälla (Socialstyrelsen 2015). 

 

Reglerna för handläggning och dokumentation har som syfte att garantera vederbörandes 

rättssäkerhet. Avsikten är att den sökandes ansökan skall få sin sak prövad och avgjord på ett 

sakligt och optiskt sätt (Socialstyrelsen 2006). 
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3.5 Biståndshandläggare 

 

Ansvaret för att ta beslut gällande äldre personers hjälp i hemmet eller på annan plats tar en 

biståndshandläggare. En biståndshandläggare är anställd av kommunen inom socialtjänsten, 

denna person beviljar insatser för en äldre människas välmående och att denne får den hjälp 

den behöver som den inte klarar av i dagsläget (Lindenlöf & Rönnbäck 2004, Durnér & 

Nordstöm 2005, Norman & Schön 2005). 

En biståndshandläggare utreder den äldres behov efter att den ansökt om en viss insats, det 

vill säga en individuell behovsprövning för att se om den enskilde är berättigad de sökta 

insatserna eller inte. Biståndshandläggarna styrs av kommunala riktlinjer och det är dessa som 

också avgör de beslut som tas för den enskilde. En biståndshandläggare har i uppgift att se till 

att det beviljas rätt insatser för att den enskildes vardag skall uppnå en skälig levnadsnivå. 

Oftast får biståndshandläggare skulden för att de beviljat fel insatser då det inte lyckats i 

vederbörandes hemsituation (Lindenlöf & Rönnbäck 2004, Durnér & Nordstöm 2005, 

Norman & Schön 2005).  

 

3.6 Riktlinjer och regler för biståndshandläggare 

 

Lindenlöf och Rönnbäck (2007) skriver att socialtjänstlagen har grundläggande principer och 

värderingar för biståndshandläggarnas arbete. Genom åren har lagen utvecklats och den 

kommunala verksamheten förr styrdes den utav detaljerade regler som var svåra att leva upp 

till. Idag finns det uppsatta mål som kommuner försöker förhålla sig till och rätta sig efter 

dem för att det skall bli så rättvist som möjligt för invånarna. 

Biståndshandläggare har ett styrdokument som kallas för riktlinjer. De kommunala 

riktlinjerna använder sig biståndshandläggarna av när de avgör vilka insatser den enskilde kan 

erbjudas och beviljas utifrån den sökandes behov. Riktlinjerna är ett stöd och en vägledning i 

biståndshandläggarnas dagliga arbete. Riktlinjernas syfte är att vederbörande skall och bör få 

en likvärdig och en objektiv prövning oavsett vem som utreder ansökan (Lindenlöf & 

Rönnbäck 2007). 

 

3.7 Kommunala riktlinjers betydelse i jämförelse med lagen 

 

Pettersson (2014) skriver att utifrån den svenska grundlagen har de svenska kommunerna ett 

starkt självstyre vilket innebär att de har rätt till att självständigt bestämma över sina 
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angelägenheter samt att fastställa mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Staten 

styr genom lagstiftningen men en ramlag som socialtjänstlagen ger merparten av 

tillämpningen åt kommunerna, vilket nämns tydligt både i propositioner samt i 

remissyttrande. Riskerna som kan komma upp i samband med ramlag är att kommunerna vid 

ekonomisk nedgång kan skära ner resurser och tillgångar vilket strider mot de mål som lagen 

fastställer. Det innebär att ramlagen inte lämnar några garantier till en nationell 

likabehandling, det gör att den enskilde inte kan veta om och hur deras behov kommer att bli 

tillgodosedda. Kommunerna sätts på prov särskilt vid svåra ekonomiska kriser i samband med 

till exempel stor arbetslöshet vilket innebär ett minskat skatteunderlag och ökade kostnader 

för försörjningsstöd. Det har visat sig att kommunala riktlinjer och normer har stort 

bestämmelserätt vid tilldelningen av till exempel äldreomsorg på lokal nivå.  Enligt 

socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorg lyfts det fram som ett problem att lokala 

riktlinjer och kommunens utbud av insatser styr i stort del biståndsbesluten istället för att 

individens behov sätts i första hand. Det gör att det finns starka skäl att ifrågasätta om det 

verkligen är så att alla äldre personer får den vård och omsorg de behöver för att åstadkomma 

en skälig levnadsnivå. Det finns även studier som har påvisat att det inte är ovanligt att 

biståndshandläggare istället för att avslå en ansökan om en viss hjälp i samråd med den äldre 

anpassas den enskildes ansökan efter kommunens riktlinjer och de insatser som finns att tillgå 

i kommunen, något som måste anses som ett ingrepp i den enskildes rättssäkerhet (Pettersson 

2014). 

 

3.8 Biståndshandläggarnas dilemman 
 

Enligt Dunèr & Nordström (2005) hamnar biståndshandläggarna ofta i situationer där det inte 

finns några klara lösningar det vill säga sådana situationer av dilemma karaktär. För 

biståndshandläggarna är det svårt att på förhand kunna veta hur de ska handla utifrån de regler 

och kommunala riktlinjer som har angivits likaså som det är svårt att uttala sig om ett viss 

handlande är rätt eller fel. Ordet dilemma jämförs ofta med ordet problem, andra tolkningar av 

begreppet är klämma, knipa bryderi och svårighet. Ett annat begrepp som Dunèr & Nordström 

(2005) använder sig av i sin bok är etiskt bjudande situationer och då menar de situationer där 

det inte finns några självklara handlingsmönster. Det handlar ofta om att hamna i en situation 

där man ska välja antingen att följa reglerna för yrkesutövning eller att välja en handling som 

innebär något gott för den funktionshindrade eller äldre. Författarna menar att i alla 

mellanmänskliga interaktioner uppstår det en etisk dimension och särskilt i sådana möten som 
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tydligt visar på beroendeförhållanden mellan parter som till exempel i omsorgsrelationer. Det 

som är utmärkande för de situationer är att både den äldre och biståndshandläggaren har flera 

olika handlingsalternativ att välja emellan där de inte finns någon garanti att handlingen 

kommer att leda till något bra och gott för den äldre eller funktionshindrade. Lösning som 

författarna Dunèr & Nordström (2005) ser på det här dilemmat är en tydligare struktur och 

mer fastställda regler. De påpekar även svårigheten att tillämpa den i praktiken i och med att 

den äldres eller funktionshindrades situation ofta är speciell och unik på sitt sätt där det blir 

omöjligt att använda de så kallade allmängiltiga reglerna. Att ha en förmåga att särskilja vilka 

intressen som står på spel i samband med olika handlingsalternativ i en dilemmasituation ger 

biståndshandläggare en färdighet att göra de rätta övervägande som krävs för att hantera dessa 

situationer (Dunèr & Nordström 2005). 
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4. Tidigare forskning 

 

4.1 Biståndshandläggarnas handlingsutrymme  

Utifrån studier och undersökning kunde Andersson (2004) komma fram till att 

biståndshandläggarna har ett låst handlingsutrymme. Det är enligt Andersson (2004) på grund 

av deras kommunala och organisatoriska riktlinjer. Dunèr och Nordström (2005) lyfter fram 

att utredningen och bedömningen av människornas behov är ett svårt uppdrag som 

biståndshandläggarna handskas med. Enligt Stranz och Wiklund (2012) en handläggares 

erfarenhet av yrket påverkar handläggarens benägenhet att kunna bevilja olika typer av 

insatser. Alla människor är olika och alla har sina unika behov och befinner sig i sina speciella 

situationer vilket ställer krav på biståndshandläggarna att ta hänsyn till det när de fattar sina 

beslut (Dunèr & Nordström 2005). 

 

Wörlén (2010) har gjort en enkätundersökning för att se hur resurser fördelas i kommunen 

och vilket handlingsutrymme kommunstyrelsen och tjänstemännen har. Wörlén (2010) kom 

fram till att man i högsta grad prioriterar barn och ungdom, men även äldreomsorgen vill 

kommuner prioritera mer på. Enligt Wörlén (2010) har tjänstemännen inom socialtjänsten ett 

stort och betydelsefullt handlingsutrymme när de fattar beslut. Det är deras handlingsutrymme 

som styr beslutet. Fastän det finns riktlinjer och lagstiftning som skall följas skriver Wörlén 

(2010) att handlingsutrymmet är viktigt i maktutövning. Hela processen styrs av ens 

handlingsutrymme, sedan får tjänstemannen själv avgöra hur den förhåller sig till 

handlingsutrymmet. Enligt Wörlén får biståndshandläggarna själva välja hur stor frihet de har, 

annars kan man vara strikt och endast gå utifrån de som står skrivet i riktlinjerna. Det är en 

större frihet inom arbetet då man kan arbeta och ha ett fritt handlingsutrymme. 

 

Andersson (2004) har vidare sett på äldres sociala behov som inte läggs i fokus vid 

biståndsbedömning av biståndshandläggare. De äldre får den hjälp de behöver kring sin 

omsorg, dock avser de inte hur den äldres sociala situation ser ut. Lindelöf & Rönnbäck 

(2004) pekar på att bristen på forskning kring äldreomsorgens handläggning av bistånd och 

kring handläggarnas agerande och handlingsutrymme har uppmärksammats de senaste åren. 

Lindelöf & Rönnbäck (2004) skriver vidare i sin avhandling om studier som har gjorts om 

bl.a. äldres behov, där de poängterar att beslut om hemtjänst och särskilt boende är delegerat 

långt ner i organisationen och att det är få beslut som inte ligger på tjänstemannanivå. Enligt 
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författarna får detta till följd att prioriteringsdiskussioner som borde ligga på ledningsnivå 

undviks. Istället har den svåraste delen av arbetet vad som ska prioriteras överlämnats till de 

enskilda handläggarna som är tvungna att ta ställning i varje enskilt fall. Ledningen 

distanserar sig från sitt ansvar och möjligen kan detta tolkas som att handläggarna ges ett 

alltför stort ansvar att fördela äldreomsorgens resurser i relation till den demokratiska 

ordningen, men kanske även till handläggarnas kompetens (Lindelöf & Rönnbäck 2004). 

 

4.2 Handlingsutrymme och biståndssystem2 

Artiklen Street-Level Byreaucracy, Social Work and the (exaggerated) Death of Discretion av 

Evans och Harris (2004) handlar om hur socialarbetare inom det sociala området använder sig 

av sin handlingsfrihet i sitt arbete. Vidare diskuterade också författarna om Lipskys teori 

’’gräsrotsbyråkratin’’. Den enande tanken som författarna kom fram till efter den kritiska 

diskussionen dem emellan var att de ville öka samt bemöta den professionella 

handlingsfriheten bland socialarbetare i det sociala arbetet (Evans & Harris 2004).   

 

Vidare belyste Evans och Harris (2004) i sin artikel hur viktig del makten är i 

handlingsfriheten samt i det sociala arbetet. Författarna diskuterade i artikeln om hur 

inskränkningarna påverkar handlingsfriheten. Detta med följdförklaringen att makten 

påverkar arbetet och att det är makten som förflyttats från gräsrotsbyråkraten och deras 

handlingsfrihet till gräsbyråkratins egen ledning. Detta sker med hjälp av mycket tydliga och 

styrda riktlinjer samt metoder (Evans & Harris 2004). 

 

Författarna Evans och Harris (2004) förtydligade och belyste i första hand hur 

socialarbetarnas handlingsfrihet hade påverkats utav den övre byråkratins ledning. Makten i 

det sociala arbetet som kom från ledningen påverkade arbetarnas, socialarbetarnas 

professionella yrkesutövning. Evans och Harris (2004) tog upp diskussionen kring 

handlingsfriheten och att det är en viktig del i ett professionellt arbete, samtidigt finns det en 

risk och en möjlighet att den professionelle kan missbruka sin makt (Evans & Harris 2004).  

 

Slutligen kunde författarna Evans och Harris (2004) visa att de studier som de tillsammans 

genomfört och granskat att handlingsfriheten i socialarbete är viktigt och det är nödvändigt att 

ha i sitt arbete. Det för att kunna utföra sitt dagliga arbete, men också att den stora 

                                                 
2 I det här arbetet avser handlingsutrymme och handlingsfrihet samma sak. 
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handlingsfriheten som socialarbetare har kunde medföra större diskussioner kring vem som 

egentligen bar ansvaret (Evans & Harris 2004).  

 

Gough (2001) gjorde en undersökning bland åtta olika bidragssystem i OECD länderna. De 

resultat som Gough (2001) kom fram till och kunde avläsa var att det fanns olika sorters 

grupperingar mellan EU:s länder. Detta leder också till att det förekommer olika bedömningar 

kring biståndsbeslut, och biståndsbedömningar. Gough (2001) belyste att bland de åtta OECD 

länderna han undersökte, förekom det en generositet bland socialarbetare när de skalle fatta 

beslut. Vilket innebär att exempelvis, när någon ansöker om en insats och inte har så stort 

behov av den sökta insatsen kan socialarbetaren bevilja det i alla fall. Med detta skriver 

Gough (2001) att biståndssystemet är generöst bland de åtta länderna han gjorde sin 

undersökning kring. Vidare belyser författaren att Nederländerna, Danmark, Finland och 

Sverige är en egen grupp för sig inom OECD länderna och författarens undersökning visade 

också med god marginal att dessa fyra länder har den mest generösa bidragsnivån i jämförelse 

med andra länder som undersökts (Gough 2001). 
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5. Metod 

 

5.1 Motiverat val av vetenskapsteoretisk ansats 

Thomassen (2007) skriver att fenomenologins undersökningar riktar uppmärksamheten mot 

världen så som den konkret upplevs ur ett subjektivt perspektiv- exempelvis en patients eller 

klients egna perspektiv. Vi finner den fenomenologiska vetenskapliga ansatsen som mest 

relevant till vår uppsats då vi har valt att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras 

av biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme 

kan ha vid bedömningen. Vi kommer endast att utgå ifrån hur biståndshandläggarna gör vid 

bedömningsprocessen. Våra erfarenheter och synpunkter kommer vi inte att blanda in här i 

undersökningen utan den information som vi får från våra intervju personer kommer vi att 

presenteras i sin helhet. Enligt Thomassen (2007) skall man som forskare avstå från 

förförståelse och annat vetande för att studera fenomenet som det är. I vår forskning kommer 

vi att utgå från våra intervjupersoners svar som hjälpmedel för vår forskning. Vi kommer även 

att använda oss utav egna kommentarer med stöd av den text och de teorier som kommer att 

nämnas i teorikapitlet längre ned. 

5.2 Val av datainsamlings metod 

Avsikten med studien är att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras av 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme kan 

ha vid bedömningen. 

Enligt Larsson (2005) beskriver han att genom den kvalitativa metoden fångar man ofta upp 

studerade situationer eller individer ur ett helhetsperspektiv. Den idealiska målsättningen för 

den kvalitativa undersökningen är att uppleva vad den andre upplever eller se världen med 

den andres ögon och i vårt fall utifrån biståndshandläggarnas erfarenhet och syn. Zetterquist 

& Ahrne (2011) nämner intervjuns styrka som något som går väldigt snabbt att genomföra 

och att man kan få ett brett material vid användning av kvalitativt orienterade intervjuer. Den 

kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden var ett tidigt val för vår studie för att kunna 

samla ihop information snabbt, för att sedan kunna lägga mer tid på analysen för att den ska 

bli bra och trovärdig. Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att den lämnar stort 

utrymme till intervjuaren. Det ger möjlighet till intervjuaren att kunna improvisera med 

frågor, ställa följdfrågor och hoppa mellan frågorna.  



 

17 

 

5.3 Avgränsningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras av 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme kan 

ha vid bedömningen. 

Det finns två former av bistånd; ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) samt bistånd för 

livsföringen i övrigt men vi väljer att koncentrera oss på den senare formen av bistånd. 

Utifrån det har vi valt att begränsa oss till bedömningsprocessen inom äldreomsorg där 

personer som betraktas och som är deras brukare är personer som har fyllt 65 år och uppåt. 

Valet att begränsa sig bara på studier inom äldreomsorg är för att det inte finns tidsmässigt 

utrymme till att göra bredare studie som skulle omfatta både det ekonomiska biståndet och 

livsföring i övrigt. Våra intervjupersoner ska vara biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Tid och utrymme begränsar oss till att utgå utifrån deras svar och vi kommer inte att intervjua 

eller utgå utifrån brukarnas svar. Vi bedömer att det hade varit bra om vi fick båda parters 

svar vilket skulle berika vår uppsats med mer information och större trovärdighet. 

5.4 Urvalet av organisationer/personer 

När vi bestämt oss för vilken metod som vi skall använda oss av för att få våra 

forskningsfrågor besvarade var det dags att välja var våra frågor kunde besvaras på det bästa 

sättet (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har valt kommunala - äldreomsorgen. Zetterquist & 

Ahrne (2011) betonar vikten av att först göra ett urval av organisationen och att därefter välja 

sina intervjupersoner. 

Vi har haft vår praktik inom kommunala organisationer äldreomsorgen. Vi kom överens redan 

tidigt i planeringen av uppsatsen att vi skulle välja bort de två organisationerna. Anledningen 

till det är att vi har en nära relation till både organisationen och de anställda 

biståndshandläggarna vilket kunde påverka deras svar och kanske vår tolkning av deras svar. 

Därför valde vi bort att intervjua dem. Å andra sidan hade det underlättat en hel del eftersom 

vi lätt hade kunnat få tag i intervjupersonerna och all vår tid som vi spenderat på att skriva 

och ringa till olika chefer och intervjupersoner. Vi hade även sparat tid som det tog i väntan 

på deras svar och istället lagt på vår uppsats och berikat den med ännu mer fakta.  
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Vi upplevde det som väldigt svårt att hitta personer som ville ställa upp på att bli intervjuade. 

En del svarade att de är överbelastade eller underbemannade och att de annars gärna hade 

ställt upp medan andra inte svarade alls och den väntan på deras svar drog ut på tiden och till 

slut kände vi oss väldigt stressade. Vi valde att i första hand maila till fyra stycken 

chefer/kommuner på grund av att det inte är säkert att alla chefer/organisationer eller 

biståndshandläggare vill ställa upp på att bli intervjuade. Efter ett tag när vi inte fick något 

svar försökte vi ringa upp de men de flesta cheferna svarade inte eller så var deras telefon 

avstängd. Vi upplevde att vår studie uppfattades som känslig för vissa chefer eller alldeles för 

omfattande vilket kan vara en av anledningarna att de valde att inte ställa upp på intervjuerna. 

Även Zetterquist & Ahrne (2011) lyfter fram problemet och bekräftar att det kan förekomma 

sådana organisationer som på grund av olika skäl avböjer att delta i forskningen. Till slut fick 

vi tag på åtta stycken intervjupersoner. 

Urvalet av personer har vi inte kunnat påverka i någon större utsträckning på grund av 

tidigare nämnda anledningar och tidsbrist. Det ända som vi krävde var att de skulle vara 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och att de skulle ha socionom eller liknande 

högskoleutbildning. Det vi ser som en nackdel är att intervjupersonerna kan vara de som är 

mest trogna sina chefer och organisationen vilket kan göra att de blir försiktiga med 

information. Vi hade hellre velat ha möjlighet att själva välja ut våra intervjupersoner. Vi 

anser att detta skulle resultera till en mer utökad tillförlitlighet av intervjupersonernas svar. De 

kommuner och län som vi har besökt och genomfört intervjuerna i ligger en bra bit från vår 

hemkommun. Det är på grund av att vi inte ville ha några anknytningar till de organisationer 

samt undvika att våra intervjupersoners svar skulle vinkla åt ett håll som skulle ge oss 

information som inte stämde med deras verkliga uppfattning. Vi vill erbjuda och presentera 

våra läsare en så bra och rättvis information som det bara går.  

5.5 Tillvägagångssätt: 

Vi tog först kontakt med chefer inom äldreomsorgen via mail och sedan per telefon. Utifrån 

chefernas svar fick vi information om vilka som kommer att ställa upp på att bli intervjuade. 

Sedan fick vi biståndshandläggarnas kontaktuppgifter och tog kontakt med de och kom 

överens om när, hur och var vi skulle träffas för att genomföra våra intervjuer. Bryman (2011) 

förtydligar detta tillvägagångssättet med begreppet snöbollsurval vilket innebär att man 
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inleder intervjun med en person och sedan frågar man om det finns andra inom organisationen 

som vill ställa upp och som anses duktiga och lämpliga på att svara på frågor. 

I vår uppsats hade vi i avsikt att intervjua åtta stycken biståndshandläggare, vi fick åtta 

stycken att ställa upp på intervju. Utifrån de åtta intervjuerna som vi fick var det endast två 

intervjupersoner som ville ställa upp på att bli inspelade. Resten av intervjupersonerna uppgav 

att de kändes mer säkert av att inte bli inspelade vid intervjun, och andra uttryckte att det var 

obehagligt. Vi båda fick sitta med vid intervjuerna och försöka skriva ner exakt vad 

intervjupersonerna uppgav vid tillfället. Vi satt alltid ner efter varje intervju och jämförde 

våra svar vi fick, och de vi skrivit ned om det stämde och om de var lika. Detta för att svaren 

skulle vara utav hög kvalitét. 

 

 

5.6 Etik/etiska överväganden 

Vi har valt att skriva och maila vårt introduktionsbrev till alla de berörda och tillfrågade 

intervjupersonerna. Anledningen till det var att det inte skulle dyka upp något tvivel från de 

intervjupersonerna som berörs i studien. 

Vi finner det lämpligt att utgå utifrån Vetenskapsrådet (2011) för att beskriva lite närmare de 

fyra etiska aspekterna. En av dem är, informationskravet. I vårt fall tänkte vi informera chefen 

inom äldreomsorgen om vårt syfte med undersökningen/intervjuerna. Med informationskravet 

enligt Vetenskapsrådet (2011) menas det att som forskare skall man lämna information till de 

som blir berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Den andra är, samtyckeskravet. 

Vi har även lämnat information om samtyckekravet. I vårt fall handlar det om 

biståndshandläggarna som har rätt att själva bestämma om de vill medverka i intervjun eller 

inte. Med andra ord har de rätt att ångra sig och hoppa av intervjun när de vill. Den tredje är 

konfidentialitetskravet. I konfidentialitetskravet handlar det om de personer som deltar i en 

undersökning, deras personuppgifter och all material som berör dessa människor, ska skyddas 

och förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan få ta del av informationen. Den sista och fjärde 

är nyttjandekravet. I det sista nyttjandekravet gäller det att endast den information och 

uppsamlade uppgifter endast får användas för forskningens ändamål, och får inte användas till 
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något annat bruk. Det vill säga att vi inte kommer att använda informationen från intervjuarna 

till något annat ändamål förutom till vår forskning. 

Det kan förekomma negativa konsekvenser med vår studie vilket vi ser är inspelningen av 

intervjuer. Människor vill oftast inte ställa upp på inspelning. En anledning kan vara de är 

rädda att deras svar kan komma ut på sociala medier eller att man använder materialet till 

annat ett annat syfte. Andra negativa etiska aspekter kan vara att chefen väljer ut sina närmsta 

handläggare som hon/han mest litar på så att de inte yttrar sig om felaktiga saker som gör att 

organisationen får ett mindre bra rykte. Det som vi ser som en nyttoaspekt med vår studie är 

att handläggarna och vi kan byta kunskap med varandra och vi kan se intervjun som ett 

lärotillfälle. Genom utförandet av intervjuer kan både vi som studenter och dem som 

intervjupersoner väcka andra tankar och funderingar hos varandra som man inte tänkt på 

tidigare.  

 

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) för att en forskning skall vara trovärdig och vara av hög kvalitet måste 

validitet och reliabilitet uppnås. Validitet innebär att man som forskare skall försöka få en 

trovärdighet i sitt arbete genom att först försäkra sig att studien är genomförbar. Det innebär 

att metoden som man har valt som hjälp för att samla sin empiri på är rätt och att den kommer 

att ge svar på de frågor som man har ställt i frågeställningen. Vi använder oss utav vårt syfte 

som en röd tråd genom hela uppsatsen där vi ständigt återkopplar till allt vi skriver. Att vi 

påminns hela tiden vad syftet är med studie är både för vår och läsarens skull då vi inte ska 

riskera att gå miste om någonting. Anledning till det är för att stärka vår validitet. Det andra 

som vi gjorde för att uppnå en hög validitet var att vi intervjuade endast biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen för att vi bedömde de som mest relevanta för vår studie. Det var deras 

tankar och upplevelser kring deras uppfattning av handlingsutrymme och begreppet skälig 

levnadsnivå som var viktiga för oss. Vårt syfte samt begreppet skälig levnadsnivå, 

handlingsutrymme och de teorier som vi kommer att nämna senare i texten har varit 

vägledande för oss genom hela studien. Vi anser att vi genom vår studie undersökt det vi har 

tänkt undersöka. Däremot hade vi inte hade någon större påverkan på valet av 
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intervjupersoner vilket vi anser kan påverka vår validitet.  Det innebär att vi bedömer att vi 

har uppnått en lagom hög validitet.  

Reliabilitet betyder att någonting är pålitligt. Reliabilitet innebär att en mätning idag eller vid 

en annan viss tidpunkt skall ge samma resultat. Reliabilitet är mer vanligt vid kvantitativa 

studier när man avser att mäta någonting och ange olika värden. Vi hade för avsikt att göra en 

kvalitativ studie utifrån intervjuer tillsammans med biståndshandläggare. Det som vi anser 

som en svårighet kring vår studie avseende reliabilitet är att vi aldrig kan återgå till våra 

intervjupersoner och få de att svara exakt likadant på våra intervjufrågor som de gjorde vid 

första intervjutillfället. Därför bedömer vi att vi inte kunde uppnå en hög reliabilitet. Även 

Patel & Davidson (2000) skriver att det inte är ovanligt att man med en kvalitativ studie inte 

uppnår en hög reliabilitet. 

Generaliserbarhet innebär att undersökningen skall kunna användas på ett annat sätt. Vidare 

skriver Patel & Davidson (2000) att i en undersökning skall man kunna välja ut de individer 

som skall representera arbetet. Det är svårt att kunna generalisera resultat som inkommer från 

studier som är kvalitativa, det vill säga exempelvis intervjuer eller observationer, eftersom det 

är relativt få personer som man intervjuat eller observerat. I vårt fall är intervjupersonerna 

unika på sitt sätt och därför är det också svårt att kunna tillämpa deras åsikter och resonemang 

i ett annat sammanhang (Patel & Davidson 2000, Thomassen 2007 & Backman 2000). Det 

som författarna nämner, anser vi att vår studie inte är generaliserbar. Eftersom de som våra 

informanter/intervjupersoner besvarat och kommit fram till, inte representerar alla 

biståndshandläggare. De är alldeles för få för att kunna representera alla.  

 

5.8 Arbetsfördelning 

I vårt arbete har vi för det mesta suttit varje dag och skrivit ihop. De dagar då vi på grund av 

olika anledningar inte kunnat skriva ihop har vi gjort små delar hemifrån och haft mailkontakt 

samt telefonkontakt så att vi båda ser vad som lagts till och med detta också kunna ge respons 

och synpunkter på de som tillkommit. Vi hade åtta intervjuer och vi båda deltog vid alla 

intervjuerna. Därefter delade vi upp transkriberingen likartat för att få en jämn 

ansvarsfördelning. Vi satt väldigt länge med analysdelen. Vi anser att vi båda två har varit 

lika aktiva och engagerade vid alla delar i uppsatsen. 
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5.9 Analysmetod 

Efter att det empiriska materialet har samlats in ska det analyseras och sorteras. Det mest 

lämpliga sättet att analysera den empiriska insamlade datan har vi tänkt använda oss av en 

kvalitativ forsknings analys. Rennstam & Wästerfors (2011) belyser tre grundläggande 

arbetssätt för att kunna genomföra samhällsvetenskapliga analyser. Det handlar om tre 

handlingar som behandlar tre problem och försöker göra de hanterbara: att sortera, att 

reducera och att argumentera.  

Vi får börja med det första vilket innebär att sortera det empiriska materialet, det ska göras i 

ordning och mer överskådlig. Det kvalitativa materialet kallas för rikt och i vårt fall handlar 

det om materialet från åtta stycken intervjuer. Det innebär ett stort material som först skall 

transkriberas och som sedan ska analyseras. Ett passande begrepp som används är tusen sidor 

av kvalitativa data. Däremot, själva antalet sidor är inte så viktig i den kvalitativa studien utan 

variationer och själva innehållet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Det gäller att vara förtrogen 

med sitt material även om vi själva har intervjuat alla dessa personer är det ingen garanti att vi 

har koll över den.  

 

Rennstam & Wästerfors (2011) använder sig också av begreppet kodning. Att koda en text 

innebär att när vi går igenom vårt material ska vi försöka skriva små sammanfattande 

kommentarer i marginalen bredvid texten. Kodningen ligger närmast med analysen. I vårt fall 

använder vi vårt material för att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras av 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme kan 

ha vid bedömningen.Vi får läsa mellan raderna och vara påhittiga. Enklast förklarat ska man 

vara spindeln i nätet bland all det överflödet av material och information.  Kodningen av vår 

insamlade empiriskt material ska hjälpa oss att kunna sammanfatta olika beståndsdelar för att 

sedan kunna återknyta till våra frågeställningar. 

 

Rennstam & Wästerfors (2011) belyser att man ska ha i åtanke att ens favoritbegrepp och 

egna teoretiska perspektiv ofta styr själva sorteringen och det ska vi tänka på när vi börjar 

sortera vårt empiriska material.  

 

Det andra begreppet att reducera jämförs med att välja eller välja bort ur det insamlade 

materialet. Det innebär att all material som har samlats in inte kommer att redovisas i arbetet, 
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utan faktum är att det mesta dels av materialet aldrig kommer att användas i den färdiga 

texten. Allt får inte plats utan bara utdrag eller enbart ett urval av dessa utdrag. Ett bra 

argument till det är att meningen med reduceringen är att skapa en god representation av 

materialet (Rennstam & Wästerfors 2011). Det materialet som vi har samlat genom våra 

intervjuer med åtta stycken biståndshandläggare kan innebära ett överflöd av information som 

vi tyvärr inte kommer att ha någon användning av i vår forskning. Det gäller att reducera en 

hel del material för att senare kunna både ha koll över den och bara ha den informationen som 

tillför något till vår forskning. Enligt Rennstam & Wästerfors (2011) är det insamlade 

materialet som styrker analytikerns medhårs är det inte av något större intresse utan det som 

problematiserar forskarens tes eller påstående bör läggas vikt på. Analytikerns uppgift består 

av att välja bland empiriska data som på det bästa sättet illustrerar den fenomen som ska 

belysas (Rennstam & Wästerfors 2011). 

 

Det tredje begreppet är att argumentera. Sorteringen hjälper analytikern att få ordning på 

materialet medan med reduceringen skapas koncentration och skärpa. Det är helt omöjligt att 

berätta om en kvalitativ studie utan att man har fått ordning på sitt material och utan 

reduceringen. Utan material och reducering går det nästan knappt att säga något innehållsrikt 

och teoretiskt intressant om sitt forskningsområde. Med hjälp av argumentation kan 

analytikern skaffa sig mer självständighet mot de tidigare studier eller teorier som man 

refererar till. Meningen med självskapande argumentation är att det oftast består av 

ambitionen till att bidra till ämnesområdet. Det läggs stor vikt på att analytiker ska 

argumentera utifrån sitt material (Rennstam & Wästerfors 2011).  Vår uppfattning är att en 

god argumentation visar både vår kunskap men även vårt engagemang i arbetet. Vad hade vår 

undersökning tillfört om vi inte har några grundade kommentarer och synpunkter om den. Det 

kan handla om både positiv och negativ argumentation men de ska finnas tillgängliga. 

 

Akademisk argumentation är tätt förknippad med begreppsutveckling. Nya argument kräver 

nya begrepp eller nya sätta att använda begrepp. Att argumentera akademiskt innebär att 

utifrån empiri uttala sig om empirin i ganska allmänna och formella termer. I det här fallet ska 

man formulera sina fynd med hjälp av teoretiska begrepp. Ett argument är ett resonemang 

eller en uppsättning av yttrande som har för syfte till att övertyga (Rennstam & Wästerfors 

2011).  
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I vårt fall utgår vi från det materialet det vill säga utifrån kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som vi själva har både sorterat och reducerat. Vårt material använder vi som 

utgångspunkt till vår argumentation. Resultatet är vår tolkning som vi bygger på utifrån det 

material som vi har fångat in genom våra intervjuer. Kodningen av vårt insamlande material 

hjälpte oss att endast använda oss utav de delar i analysen som vi bedömde var mest relevant 

för vårt syfte och våra frågeställningar.  
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6. Teori 

6.1Handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrat  
 

Enligt Lipsky (2010) är socialarbetare en tjänsteman som representerar en organisation. Yrket 

som socialarbetare omfattar nära relation och nära kontakt med sina klienter, det vill säga de 

som är i behov av någon slags hjälp. Känt utryck för de här människorna som benämns av 

Michael Lipsky (2010) är Street-Level bereaucrats vilket kan tolkas som gräsrotsbyråkrat på 

svenska. En gräsrotsbyråkrat är oftast en offentliganställd tjänsteman som har direkt kontakt 

med medborgarna samt har ett stort handlingsutrymme. De arbetsplatser där gräsbyråkraterna 

jobbar är tillexempel inom socialtjänsten, sjukvården, organisationsmakten, etc. I yrket som 

gräsrotsbyråkrat ingår även att ha en viss makt mot sina klienter. Ett stort handlingsutrymme 

samt makt i gräsbyråkraternas yrkesutövning innebär att de kan både vara uppfattade som 

något som både gynnar eller sätter gränser för sina klienter beroende på om de beviljar eller 

ger avslag på deras ansökan.  

 

I praktiken ser det annorlunda ut för att en gräsrotsbyråkrat styrs mer av de delar som 

organisationen vinner på. Det är de underliggande mål som organisationen har satt upp och 

som styr gräsrotsbyråkratens arbete. Lipsky (2010) lyfter fram att en gräsrotsbyråkrat ska 

försöka att hålla sig inom de ramar som organisationen har angivit honom samtidigt som de 

har ett stort handlingsutrymme. En gräsrotsbyråkrat innebär att på en och samma gång vara 

någon som är medveten om organisationens regler, riktlinjer och intresse samtidigt vara 

någon som är mån om sina klienter och deras behov och önskningar. Det är ingen lätt uppgift 

att kunna göra båda parter nöjda. En vision eller önskemål är att en gräsrotsbyråkrat skulle 

behandla varje klient individuellt men det är inte så det ser ut i praktiken utan de behandlas på 

ett normaliserat och likartat sätt. Anledning till det kan vara både tidsbrist som 

gräsrotsbyråkrater upplever samt ekonomiska ramar och stora arbetsbördor som styr det. På 

grund av de olika skälen kan det upplevas att gräsrotsbyråkraterna inte alltid hinner behandla 

sina klienter individuellt vilket kan leda till att de favoriserar vissa klienter mer än andra samt 

att de styrs av olika fördomar. Enligt Lipsky (2010) är det organisationens syn på arbetet och 

de ramar som organisationen har som styr gräsrotsbyråkratens arbete. Även om en 

gräsrotsbyråkrat har en ideal bild av sin yrkesroll kan han inte förverkliga det på grund av alla 

de tidigare nämnda orsakerna. Gräsrotsbyråkrater försöker ändå att använda sig av olika 

strategier som hjälper dem på vägen för att kunna göra det bästa åt sina klienter och att göra 
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de nöjda men samtidigt hålla sig inom de begränsningar som organisationen hade angivit. En 

gräsrotsbyråkrats sak är att vara en länk mellan organisationen och klienten. 

 

Lipsky (2010) uppger att gräsrotsbyråkratens yrkesroll kan innebära att man måste avsäga sig 

vissa av sina egna värderingar som man hade innan man kom till organisationen där man ska 

jobba för att kunna smälta in i organisationen och passa in med de övriga anställda. Även om 

det kan upplevas som ett svårt arbete är det ändå ett arbete som upplevs attraktiv och 

tilldragande. En förklaring till varför vissa vill jobba inom sådana här organisationer som gör 

de till gräsrotsbyråkrater är att en roll som socialarbetare innefattar socialt viktiga uppgifter 

och att det handlar om levande varelse det vill säga människor. Ett arbete där den ena dagen 

aldrig är sig lik den andre, där man kan utvecklas. 

 

Gräsrotsbyråkraterna försöker hitta kryphål för att kunna använda sig utav sitt 

handlingsutrymme som i sin tur också skall gynna deras klient. De olika organisationerna 

agerar olika, beroende på hur deras tillgänglighet till resurser ser ut. Lipsky (1980) påstår att 

gräsrotsbyråkraternas sätt att arbeta inte är helt i balans med deras egentliga skyldighet i 

arbetet.  

 

Tillys (2000) teori handlar om kategorier, hur det går att skilja på olika kategorier. Han 

beskriver inre och yttre kategori när det handlar om olika förhållanden till organisationer. 

Vidare beskriver Tilly (2000) dem mer utförligt. Yttre kategori kan definieras utifrån 

egenskaperna som människor har, de vill säga kön, klass, ras och etnicitet. Däremot handlar 

de inre kategorierna om hur människans eller individens position är i förhållande gentemot 

organisationskulturen, vilket han tydligare beskriver, handlar om att man antingen är en 

tjänsteman eller att man är en klient. Tilly (2000) uttalar själv att den inre kategorin är mer 

känd och den är även mer accepterad eftersom det är organisationen själv som påverkat 

hierarkin i sig. Båda kategoriseringarna har en viktig del i sig inom organiseringen av ett 

arbete som i sin tur leder och påverkar arbetet som sker i en organisation. Tilly (2000) 

beskriver att inom organisationen som väljer man att utgå från den struktur och den hierarki 

som finns, man gör oftast inga nya eftersom att göra om kategoriseringarna oftast handlar om 

den ekonomiska budgeten som finns. Därför utgår man oftast från den strukturen som redan 

finns av kategorierna inom den valda organisationen.  
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Tilly (2000) försökte fokusera och förstå de olika ojämlikheterna som kunde uppstå mellan 

kategorierna och vad det egentligen var som påverkade relationerna mellan kategorierna 

egentligen. Tilly (2000) skriver att det olika kategorierna som finns, är olika deltagare som 

tillhör olika kategorier. Det är sällan att en deltagare tillhör en enda kategori, oftast tillhör 

man många olika kategorier, för det är inte så ofta att den deltagande uppnår alla specifika 

mål för att tillhöra en viss kategori. Även om de olika deltagarna tillhör flera olika kategorier 

skriver Tilly (2000) att det specifika karaktärsdraget inom dem definierar också deltagaren en 

viss specifik kategori som inte kan jämföras med några andra kategoriska egenskaper (Tilly 

2000).  

 

Vi har också utifrån Lipsky’s och Tilly’s teori valt att titta på Hasenfeld’s teori om 

människobehandlade organisationer i korta drag. Eftersom vi anser att hans resonemang kring 

människobehandlade organisationer berör vårt ämne vi valt att studera. 

 

Hasenfeld (2010) berör organisationer som bara arbetar med människor, det vill säga ’’human 

services organizations’’ eller människobehandlande organisationer i Sverige. Inom Hasenfeld 

(2010) teori, finns det tre olika grupper som han delar in människobehandlingen inom, den 

första berör vårt ämne biståndshandläggare där de arbetar med biståndsärenden och 

utredningar, detta kallas enligt Hasenfeld (2010) för people-processing. Vidare har han två 

ytterligare indelningar den andra handlar om välbefinnandet för klienten genom 

hemtjänstinsatser exempelvis, och detta kallas för people-sustaining. Och den tredje och sista 

indelningen kallas för people-changing, vilket innebär att man försöker att aktivera och 

förändra klienten, man ger den ny motivation etc. Dessa tre punkter hänger samman med ett 

biståndsärende, utifrån den första där det sker en utredning och vidare kanske det blir 

hemtjänstinsatser till den sista indelningen där man motiverar klienten för mer aktivering 

exempelvis.  

 

Vidare skriver Hasenfeld (2010) att målsättningen med en människobehandlande organisation 

oftast är otydlig, och detta utifrån att det är svårt för en handläggare att kunna bedöma vad 

som egentligen är välbefinnande och vad detta innebär för vederbörande. Det är svårt att ta 

beslut som skall gynna den andre eftersom det är otydligt vad som är rätt att kunna bedöma 

för den enskilde. Utifrån målsättningens otydligheter och eftersom det inte går att kategorisera 

som Hasenfeld (2010) beskriver det blir också de människobehandlade organisationerna 

komplexa. Hasenfeld (2010) förklarar vidare att de människobehandlade organisationerna 
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oftast benämns som de professionella och de är styrda av både lagar och riktlinjer. Lagen 

lämnar ett stort tolkningsutrymme för dessa organisationer som exempelvis socialtjänstlagen i 

vårt fall. I dessa fall kan inte de organisationerna tolka hur de vill de är styrda utav politikerna 

som också gör riktlinjer som skall följas i dessa organisationer. Detta skriver Hasenfeld 

(2010) att det blir svårare för handläggarna i detta fall att erbjuda hjälp för de behövande, 

eftersom de är begränsade för att kunna erbjuda vad som helst. Han nämner också att det kan 

förekomma ett dilemma mellan klienten och beslutsfattaren, då beslutsfattaren måste ta 

hänsyn till vad klienten vill och behöver få hjälp med och samtidigt vad beslutsfattaren får ge 

för stöd. Hasenfeld (2010) skriver att detta dilemma förekommer bland klient och 

beslutsfattare (Hasenfeld 2010). 
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7. Analys/Resultat 

 

7.1.0 Inledning till Analys/Resultat 

 

Här nedan presenterar vi vårt resultat som vi har delat upp i två huvudrubriker skälig 

levnadsnivå och handlingsutrymme samt utifrån några andra underrubriker. Materialet är 

analyserat utifrån de här analytiska teman som vi har använt som huvudrubriker och 

underrubriker med stöd av litteratur, tidigare forskning samt teorier.  Syfte med en sådan 

uppdelning av rubriker var att göra det mer överskådligt för våra läsare. Vi har även diskuterat 

intervjupersonernas svar med egna ord vilket vi sedan försökte stödja med olika teorier samt 

med den text som vi tidigare har nämnt i uppsatsen. I analysen har vi använt oss av hela 

intervjupersonernas svar och i vissa delar valde vi bara att använda oss av meningar eller delar 

av meningar som vi ansåg var relevanta till vårt syfte. Intervjupersonernas svar har vi 

presenterat som citat det vill säga att de är presenterade exakt så som de har svarat. För att 

markera citerade meningar det vill säga intervjupersonernas svar har vi använt oss av kursiv 
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skrivstil samt det vanliga citat tecken ” både i början och i slutet av meningen. I dem delar där 

vi har använt oss av vissa delar av mening har vi använt oss av punkter, … antingen framför 

eller bakom meningen beroende på var någonstans meningen klipptes ut. 

 

Vi kommer också att skriva ut ’’han’’ och ’’hon’’, och detta med anledning av att det inte 

skall kunna identifieras och spåras om vem som yttrat sig om vad. 

 

7.2 Skälig levnadsnivå 
 

7.2.1 Biståndshandläggarnas uppfattning av begreppet skälig levnadsnivå 

 

Enligt socialtjänstlagen 4kap 1§ ska den som själv eller genom andra inte kan få sina behov 

tillgodosedda ha rätt till bistånd för sin försörjning och för livsföring i övrigt. Med hjälp av 

biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå (SOFS 2003:5). 

 

Vi har tidigare i vår text visat att begreppet skälig levnadsnivå inte är närmare förklarad 

varken i lagtexten eller i förarbeten utan bara som ord var för sig.  Även våra intervjupersoner 

upplever viss svårighet att förklara begreppets innehåll. De åtta intervjupersoner utrycker sig 

på nästan samma sätt på frågan om skälig levnadsnivå. Intervjupersonerna lägger stor vikt på 

den individuella bedömning vilket innebär att de ser varje person och deras livssituation unik. 

En av våra intervjupersoner förklarar begreppets innehåll så här:  

 

 ”Jag har ingen direkt definition på vad en skälig levnads nivå är. Men jag hade nog 

förklarat det som att jag utgår ifrån vad som anses vara rimligt vid olika ansökningar 

beroende på vad för individ som söker, vad för situation som föreligger samt vilka 

förutsättningar individen har”. 

 

Vår uppfattning är att intervjupersonen inte har någon exakt definition av begreppet men att 

han ändå lyfter fram individens behov och individens situation som något unikt. Det skriver 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) om och förklarar att bistånd enligt denna lag är menat till att 

vara en följd av det individuella behovet och individens livssituation och inte som en följd av 

en norm. Vidare skriver de att lagstiftarens mening var att hänvisa till individen och 

individens unika livssituation.  Intervjupersonen tre förklarar begreppets innehåll så här: 
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”Ordet skälig innebär inte överflöd utan det innebär att man har så att man klarar 

sig. Personligen så definierar jag ”skälig levnadsnivå” på ett generösare sätt än vad 

jag tycker att man generellt gör på mitt jobb och enligt riktlinjerna”.  

 

Utifrån svaret från intervjupersonen tre kan vi se att för honom innebär skäligt bara det 

minimala vilket inte kan jämföras med den normala livsstandarden utan jämförs med bara så 

mycket hjälp att den enskilde har att överleva eller klara av dagen.  Petersson (2014) nämner 

begreppets två sidor, en minimigräns som kommunen inte får överskrida och som en 

maximigräns utöver vilken bistånd inte får bevilja. Även Andersson (2004) lyfter fram brister 

i handläggarnas arbete då han skriver att de äldre får den hjälp de behöver kring sin omsorg 

dock avser de inte hur den äldres sociala situation ser ut. Den andra delen som 

intervjupersonen förklarar angående sitt generösa sätt att bedöma kopplar vi med Lipsky’s 

(2010) teori om gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater används som synonym för 

socialarbetare. En gräsrotsbyråkrat enligt Lipsky (2010) försöker hitta olika kryphål för att 

kunna använda sig av olika strategier som hjälper dem på vägen för att kunna göra det bästa åt 

sina klienter och att göra de nöjda men samtidigt hålla sig inom de begränsningar som 

organisationen har angivit. Intervjupersonen fyra utrycker sig så här: 

”Jag har inte arbetat som biståndshandläggare så länge, men jag kan säga att det 

skiljer sig åt mellan förvaltningar. Bedömningen av skälig levnadsnivå var generösare 

på min praktikplats avseende serviceinsatser på min praktikplats men är generösare 

avseende personliga insatser så som dusch exempelvis på min nuvarande arbetsplats. 

Man formas mycket av den kultur som finns och de bedömningar som görs på olika 

arbetsplatser tror jag”.  

Utifrån intervjupersonen kan vi se att det finns skillnader i biståndshandläggarnas bedömning 

där lika fall bedöms olika beroende på i vilken kommun man är bosatt i samt vilka insatser 

som gynnas i respektive kommun. Pettersson (2014) nämner risken med kommunernas starka 

självstyre vilket går ut på att kommunerna vid ekonomisk nedgång kan skära ner resurser och 

tillgångar vilket strider mot de mål som lagen fastställer. Det innebär att ramlagen inte lämnar 

några garantier till en nationell likabehandling, det gör att den enskilde inte kan veta om och 

hur deras behov kommer att bli tillgodosedda. Här ser vi även en tydlig påverkan av olika 

förvaltningars riktlinjer som är skapade av kommunens politiker. Sista meningen i citaten som 

intervjupersonen fyra uppger att man formas utifrån den kultur som råder inom organisationen 
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kopplar vi med författarna Evans & Harris (2004) påstående. Författarna betonar i första hand 

att socialarbetarnas handlingsfrihet blir påverkad utav de övre byråkratiernas ledning. Det är 

ledningen som formar vilken kultur som ska råda i respektive organisation annars avviker 

man.  

 

7.2.3 Biståndshandläggarnas bedömning av begreppet skälig levnadsnivå 

Dunèr och Nordström (2005) påpekar att utredningen och bedömningen av människors behov 

är ett svårt uppdrag som biståndshandläggarna handskas med. Alla människor är olika och 

alla har sina unika behov och befinner sig i sina speciella situationer vilket ställer krav på 

biståndshandläggarna att ta hänsyn till det när de fattar sina beslut. På frågan om vilka 

hjälpmedel som biståndshandläggarna använder sig av vid bedömningen av begreppet skälig 

levnadsnivå svarar intervjupersonen ett så här: 

 

”Jag utgår ifrån de riktlinjerna vi har i kommunen samt följer den lagstiftningen som 

finns, men jag har även alltid med en individuell bedömning ”. 

Utifrån intervjupersonen ett uppfattar vi kommunala riktlinjer som ett hjälpmedel och ett stöd 

för biståndshandläggarna som de använder sig av vid bedömningen. Pettersson (2014) belyser 

socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorg där det lyfts fram som ett problem att lokala 

riktlinjer och kommunens utbud av insatser styr i stor del biståndsbesluten istället för att 

individens behov sätts i första hand. Det gör att det finns starka skäl att ifrågasätta om det 

verkligen är så att alla äldre personer får den vård och omsorg de behöver för att åstadkomma 

en skälig levnadsnivå. Det finns även studier som har påvisat att det inte är ovanligt att 

biståndshandläggare istället för att avslå en ansökan om en viss hjälp i samråd med den äldre 

anpassas den enskildes ansökan efter kommunens riktlinjer och de insatser som finns att tillgå 

i kommunen, något som måste anses som ett ingrepp i den enskildes rättssäkerhet (Pettersson 

2014). Intervjupersonen fyra svarar på samma fråga så här: 

”På min arbetsplats har vi så kallade ärendedragningar där vi presenterar dessa 

typer av ärenden där personer har ansökt om vad som i normala fall anses vara över 

skälig levnadsnivå för chefer och andra biståndshandläggare och tillsammans gör vi 

bedömningen om de ansökta insatserna anses som skäliga”. 
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Här ser vi även att det kan förekomma olika uppfattningar om begreppets innehåll och 

omfattning men också inom en och samma organisation. Meningen med begreppet skälig 

levnadsnivå är enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) att den hjälpsökande vid bedömningen 

av lämpligt bistånd ska genom insatser tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Däremot har 

lagstiftaren inte angett vad som bedöms vara skäligt, utan hänvisar till individen och 

individens unika livssituation. Det kan ibland ställa till stora problem för 

biståndshandläggarna i deras yrkesutövande det vill säga biståndsbedömningen. Enligt 

Hasenfeld (2010) är själva målsättningen med en människobehandlande organisation oftast 

otydlig, och detta utifrån att det är svårt för en handläggare att kunna bedöma vad som 

egentligen är välbefinnande och vad detta innebär för vederbörande. Det är svårt att ta beslut 

som skall gynna den andre eftersom det är otydligt vad som är rätt att kunna bedöma för den 

enskilde.  

 

7.2.4 Samma organisation, lag, riktlinje, chef men olika beslut 

Dunèr och Nordström (2005) lyfter fram att utredningen och bedömningen av människornas 

behov är ett svårt uppdrag som biståndshandläggarna handskas med. Intervjupersonen ett 

uppger så här: 

”… i många fall kan det uppfattas som att man får olika beslut beroende på vem 

handläggaren är. Och visst ska man göra en individuell bedömning. Men två individer 

som kan ha liknande ärende kan ibland få olik bedömning eftersom de är två olika 

handläggare”. 

I det här citatet märker vi att intervjupersonen ett är medveten om att det kan förekomma 

olika bedömningar av olika biståndshandläggare trots att det kan handla om likadana fall och 

att handläggarna är verksamma inom samma organisation, har samma chef och att de leds av 

samma lagar och riktlinjer. Det säger att den individuella bedömningen är inte bara utifrån 

individens unika situation utan även utifrån handläggarnas individuella personlighet, 

erfarenhet, egenskaper vilket gör att de kan olika uppfattning om likadant problem. Enligt 

Stranz och Wiklund (2012) en handläggares erfarenhet av yrket påverkar handläggarens 

benägenhet att kunna bevilja olika typer av insatser, exempelvis socialbidrag. Alla människor 

är olika och alla har sina unika behov och befinner sig i sina speciella situationer vilket ställer 

krav på biståndshandläggarna att ta hänsyn till det när de fattar sina beslut (Dunèr & 

Nordström, 2005). Lindenlöf & Rönnbäck 2007 nämner också att biståndshandläggarna 
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använder sig av kommunala riktlinjerna som ett stöd när de avgör vilka insatser den enskilde 

kan erbjudas och beviljas utifrån den sökandes behov. Riktlinjernas syfte är att försäkra att 

den enskilde skall och bör få en likvärdig och en objektiv prövning oavsett vem som utreder 

ansökan (Lindenlöf & Rönnbäck 2007). 

Det andra som kan göra att biståndshandläggarnas beslut påverkas enligt intervjupersonen tre 

och fyra är cheferna som har en position där han/hon har bestämmelserätt över 

biståndshandläggarna och deras beslut. 

”Jag kan tycka att chefer generellt sätt är mycket snävare i sin bedömning om vad som 

är skäligt eller inte”. 

Här ser vi ett samband med Evans och Harris (2004) artikel där de belyser hur viktig del 

makten är i handlingsfriheten samt i det sociala arbetet. Författarna diskuterade i artikeln om 

hur inskränkningarna påverkar handlingsfriheten samt hur denna fråga också har belyst kring 

handlingsfrihetens existens. Detta med följdförklaringen att makten påverkar arbetet och det 

är makten som förflyttats från gräsrotsbyråkraten och deras handlingsfrihet till gräsbyråkratins 

egen ledning och detta också med mycket tydliga och styrda riktlinjer samt metoder. 

”Ofta kan handläggare vilja bevilja insatser mer generöst än chefer, men jag upplever 

att cheferna litar mycket på oss eftersom vi har träffat brukarna och ofta kan motivera 

våra förslag till beslut. Cheferna har dock alltid sista ordet”. 

I de båda fallen ser vi en tydlig hierarki i organisationer. Här ser vi biståndshandläggarna som 

blir per automatik handlingsförlamade i sin yrkesutövning i första hand av sina chefer. Enligt 

Lipsky (2010) är det organisationens syn på arbetet och de ramar som organisationen har som 

styr gräsrotsbyråkratens - socialarbetarnas arbete. Även om en gräsrotsbyråkrat har en ideal 

bild av sin yrkesroll kan han inte förverkliga det på grund av olika anledningarna som råder 

inom organisationen. I den ovanför nämnda citaten ser vi två kategorier eller två part chef 

respektive biståndshandläggare.  Vi ser även här ett samband med Tillys (2000) teori som 

handlar om kategorier. Författaren delar de upp i inre och yttre kategori vilket handlar om 

olika förhållanden till organisationer. Författaren betonar att de olika kategorierna som finns, 

är olika deltagare som tillhör olika kategorier. Tilly (2000) fokuserar på de olika 

ojämlikheterna som kunde uppstå mellan kategorierna och vad det egentligen är som påverkar 

relationerna mellan kategorierna egentligen. Yttre kategori kan definieras utifrån 

egenskaperna som människor har, de vill säga kön, klass, ras och etnicitet.  De inre 
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kategorierna är vi mer intresserade av och de beskriver hur människans eller individens 

position är i förhållande gentemot organisationskulturen. Det handlar om att man antingen är 

en tjänsteman eller att man är en klient. Tilly (2000) uttalar själv att den inre kategorin är mer 

känd och den är även mer accepterad eftersom det är organisationen själv som påverkar 

hierarkin i sig. Tilly (2000) beskriver att inom organisationen väljer man oftast att utgå från 

den struktur och den hierarki som redan finns inom den valda organisationen.  

   

7.2.5 Begreppets förklaring i lagtexten 

 

Alla åtta intervjupersoner har utryckt sig på nästan samma sätt på frågan om hur de upplever 

att begreppet skälig levnadsnivå är förklarad i lagtexten. Alla åtta har uppgett att de inte har 

någon bra koll över det över huvud taget och två av dem har använt sig av orden luddigt 

beskrivet i lagtexten. Intervjupersonen ett svarar på frågan om begreppets förklaring eller 

tydlighet i lagtexten på följande sätt: 

 

”Nej jag tycker inte att jag har bra koll på det över huvud taget, eftersom det inte 

förklaras bra. Tycker att det är väldigt luddigt beskrivet”. 

 

Däremot svarar intervjupersonen tre på samma fråga i första meningen nästan likadant 

däremot skiljs deras åsikter åt i den andra meningen: 

 

 ”Nej jag har inte jättebra koll på hur begreppet definieras i lagstiftning. Men jag tror 

att det definieras generösare i lagen än i de kommunala riktlinjerna för den 

organisation jag befinner mig i’’. 

 

 

Utifrån intervjupersonen tre kan vi avläsa en tydlig osäkerhet kring begreppets innehåll då 

intervjupersonen uppger att hon ”tror” att den definieras som generösare i lagen än i de 

kommunala riktlinjerna. Trots att det råder stor osäkerhet kring begreppet står det ändå i en 

kartläggning som gjordes om skälig levnadsnivå SOU:2003:5 att begreppet skälig levnadsnivå 

utgör en grund för hela biståndssystemet men trots detta råder det en stor osäkerhet kring den 

eftersom den inte är närmare preciserad och fastställd. Med en sådan osäkerhet kring 

begreppets innehåll uppstår det en risk och osäkerhet att de behövande inte alltid får den hjälp 

som de egentligen behöver. Enligt Szebehely & Trydegård (2014) avslås det idag många 
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ansökningar med förklaringen att sökande redan utan bistånd uppnår en skälig levnadsnivå, 

trots att det inte finns någon normnivå som ger klara besked vad som är den minimala eller 

maximala gränsen för skälig levnadsnivå. Däremot påstår författarna Lindelöf och Rönnbäck 

(2007) att förväntan av biståndshandläggarna i deras utövande av sin yrkesroll att de ska 

förfoga över en professionell och social sakkunskap. Det har en uppgift som kräver stort 

kunnande inom olika områden, bland annat inom juridik och främst det som står skrivet och 

fastställt i socialtjänstlagen och förvaltningslagen. 

 

7.2.6 Dilemman i samband med bedömningen 

 
 

På frågan om biståndshandläggarna hamnar någon gång i dilemman i bedömningen utifrån 

begreppet skälig levnadsnivå uppger de följande: 

 

”Jaa… jag minns vi hade diskussioner om skälig levnadsnivå med mina kollegor. Det 

var någon om dusch och städ. Vi satt länge vid detta handläggarmöte och vi hade 

många olika åsikter, detta på grund av att riktlinjerna inte sa så mycket, lagen som är 

tolkningsbar och vad gör man? det är inte så lätt alla gånger”. 

 

Enligt Dunèr & Nordström (2005) hamnar biståndshandläggarna ofta i situationer där det inte 

finns några klara lösningar det vill säga sådana situationer av dilemma karaktär. För 

biståndshandläggarna är det svårt att på förhand kunna veta hur de ska handla utifrån de regler 

och kommunala riktlinjer som har angivits likaså som det är svårt att uttala sig om ett viss 

handlande är rätt eller fel. Dunèr och Nordström (2005) skriver att SOL - socialtjänstlagens 

utformning lämnar biståndshandläggarna stort tolkningsutrymme. Anledningen till det stora 

tolkningsutrymmet är att lagen inte reglerar den enskildes rättigheter i minsta detalj utan 

enbart ramarna inom vilka beslut som ska fattas. Vidare svarar intervjupersonen tre och sex 

på samma fråga så här: 

 

”Dilemman uppstår ibland när man gör bedömningar om vad som är skäligt eller 

inte. Ibland kan det då uppstå motsättningar mellan oss handläggare och chefer, då 

detta händer blir min bedömning om till exempel ett bifall till boende ifrågasatt och 

chefer undrar ifall behovet kan tillgodoses på annat sätt alternativt med hjälp av 

mindre omfattande insatser”. 
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”Svårt att komma på så på rak arm. Men det tror jag säkert, vi hamnar i mycket 

dilemma…”. 

 

Ett begrepp som Dunèr & Nordström (2005) använder sig av i sin bok för dilemma är etiskt 

bjudande situationer och då menar de situationer där det inte finns några självklara 

handlingsmönster. Det handlar ofta om att hamna i en situation där man ska välja antingen att 

följa reglerna för yrkesutövning eller att välja en handling som innebär något gott för den 

funktionshindrade eller den äldre. En lösning på sådana här situationer är enligt Dunèr & 

Nordström (2005) en tydligare struktur och mer fastställda regler. Däremot upptäcker de 

svårigheten att tillämpa den i praktiken i och med att den äldres eller funktionshindrades 

situation ofta är speciell och unik på sitt sätt där det blir omöjligt att använda de så kallade 

allmängiltiga reglerna. Hasenfeld (2010)  nämner också att det kan förekomma dilemma 

mellan klienten och beslutsfattaren, då beslutsfattaren måste ta hänsyn till vad klienten vill 

och behöver få hjälp med och samtidigt vad beslutsfattaren får ge för stöd.  

 

 

7.3 Handlingsutrymme  
7.3.1 Biståndshandläggarnas upplevelse av handlingsutrymme 

Enligt Wörlén (2010) har tjänstemännen inom socialtjänsten ett stort och betydelsefullt 

handlingsutrymme när de fattar beslut. Det är deras handlingsutrymme som styr beslutet. 

Fastän det finns riktlinjer och lagstiftning som skall följas skriver Wörlén (2010) och att 

handlingsutrymmet är viktigt i maktutövningen. Hela processen styrs av ens 

handlingsutrymme, sedan får tjänstemannen själv avgöra hur den förhåller sig till 

handlingsutrymmet. På frågan hur intervjupersonerna upplever sitt handlingsutrymme svarar 

alla åtta nästan likadant att de upplever att de har stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning. 

Intervjupersonen två utrycker sig så här: 

”Ja sa det precis, ja tycker jag har det. Handlingsutrymme tänja på gränserna. Det 

gäller att man är stark som person och vågar stå på sig. Ja jag har handlingsutrymme 

jag har en stark personlighet och jag vågar gå utanför gränserna. Jag förhåller mig 

till riktlinjerna men går ändå ut utöver detta”. 

Den här intervjupersonen verkar ha koll på läget och att han pendla mellan att vara antingen 

angiven organisationen eller klienten. Enligt Lipsky (2010) ett stort handlingsutrymme samt 

makt i gräsbyråkraternas yrkesutövning innebär att de kan både vara uppfattade som någon 
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som både gynnar eller sätter gränser för sina klienter beroende på om de beviljar eller ger 

avslag på deras ansökan. En gräsrotsbyråkrat innebär att på en och samma gång vara någon 

som är medveten om organisationens regler, riktlinjer och intresse samtidigt vara någon som 

är mån om sina klienter och deras behov och önskningar. Det är ingen lätt uppgift att kunna 

tillgodose båda paters önskemål. Vidare skriver Svensson (2010) att det stora 

handlingsutrymmet som biståndshandläggarna har kan uppfattas som godtycke eller i sämsta 

fall som maktmissbruk. Tack vare tillämparens stora handlingsutrymme finns det risk att det 

inte är alltid säkert att tillämpningen blir sådan som normskaparen har tänkt sig (Svensson 

2000). 

Intervjupersonerna tre och sex svarar på samma fråga på följande sätt: 

 

”Jag kan genom hur jag formulerar mig i utredningar och hur jag motiverar behovet 

anpassa insatsen till individen. Jag som handläggare har mycket att säga till om och 

är den person som kan göra mest för att påverka i vilken riktning beslutet blir”. 

 

”Vi har väldigt stort handlingsutrymme här i denna kommun vi har ingen direkt nära 

chef, vår närmsta chef är socialchefen, så han har ju jättemycket på sitt bord och 

hinner inte vara närvarande i verksamheten här, och till följd av dem blir de att vi får 

vara väldigt självständiga i vårt arbete. Och det är både på gott och ont, ibland kunde 

man önska att man hade lite mer övervakning kanske i arbetet och någon att vända sig 

till för handledning och rådgivning”. 

 

Den första intervjupersonen uppger att det går att styra åt vilken riktning som utredningen ska 

luta åt antingen mot ett avslag eller ett gynnande beslut. Här upplevs det ganska stor frihet 

och handlingsutrymme som handläggaren har i själva biståndsprocessen. Lite svårt att förstå 

meningen med att en handläggare ska vara den som behöver styra beslutet åt det ena eller 

andra hållet om själva behovet finns. Även i det andra exemplet uppfattar vi ett stort 

handlingsutrymme som biståndshandläggarna har vilket verkar vara på grund av brist på 

bemanning. Enligt Wörlén (2010) har tjänstemännen inom socialtjänsten ett stort och 

betydelsefullt handlingsutrymme när de fattar beslut. Det är deras handlingsutrymme som styr 

beslutet fastän det finns riktlinjer och lagstiftning som skall följas. Wörlén (2010) anser att 

handlingsutrymmet är viktigt i maktutövning. Hela processen styrs av ens handlingsutrymme, 

sedan får tjänstemannen själv avgöra hur den förhåller sig till handlingsutrymmet. Även 

Evans och Harris (2004) tar upp diskussionen kring handlingsfriheten och att det är en viktig 
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del i ett professionellt arbete däremot varnar de att i samband med handlingsfriheten kan det 

finnas en risk att den professionelle kan missbruka sin makt.  

 

De kommunala riktlinjerna använder sig biståndshandläggarna av när de avgör vilka insatser 

den enskilde kan erbjudas och beviljas utifrån den sökandes behov. Riktlinjerna är ett stöd 

och en vägledning i biståndshandläggarnas dagliga arbete. Riktlinjernas syfte är att den 

enskilde skall och bör få en likvärdig och en objektiv prövning oavsett vem som utreder 

ansökan (Lindenlöf & Rönnbäck 2007). På frågan om hur biståndshandläggare upplever att 

kommunala riktlinjer påverkar deras handlingsutrymme svarar intervjupersonen sju så här: 

”Jag har upplevt att man har ett ganska stort handlingsutrymme. Det har alltid 

påtalats om att även riktlinjer finns, så är det en individuell bedömning och det är 

behovet som styr.  

Däremot svarar intervjupersonen tre på samma fråga så här:  

”Jag upplever att de kommunala riktlinjerna minskar mitt handlingsutrymme istället 

för att öka det. Ofta låser sig cheferna till vad som är skäligt enligt riktlinjerna. 

Cheferna går även mycket på vad förvaltningsrätten säger, det har vid flera tillfällen 

blivit så att beslut fattats om avslag bara för att cheferna vet att det finns andra äldre 

har fått avslag vid överklagan till förvaltningsrätten. Vid ett tillfälle har en person 

blivit beviljad boende trots att jag ansåg att han inte var i behov av det, anledningen 

till att han blev beviljad boende var för att ett liknande fall hade kommit upp i 

förvaltningsrätten. Här gjordes inte en individuell bedömning utan man visste att 

kommunen skulle få fel i förvaltningsrätten, därför fick personen bifall till boende” . 

 

Även om det finns olika mål eller idealen som antingen organisationen eller handläggarna har 

satt upp för sig själva visar ovannämnda citaten att det inte är så det alltid ser ut i 

verkligheten. Mål eller ideal är någonting som de berörda ska sträva emot. Det finns alltid en 

viss tolerans för avvikelse som mål eller idealskapare har lämnat till de som ska se till att 

förverkliga det praktiskt.  

 

En vision eller önskemål enligt Lipsky (2010) är att en gräsrotsbyråkrat skulle behandla varje 

klient individuellt däremot är det inte så det ser ut i praktiken utan de behandlas på ett 

normaliserat och likartat sätt. Anledning till det kan vara både tidsbrist som gräsrotsbyråkrater 

upplever samt ekonomiska ramar och stora arbetsbördor som styr det. På grund av de olika 
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skälen kan det upplevas att gräsrotsbyråkraterna inte alltid hinner behandla sina klienter 

individuellt, vilket kan leda till att de favoriserar vissa klienter mer än andra samt att de styrs 

av olika fördomar. 

 

8. Slutdiskussion och förslag till framtida forskning 
 

Vårt syfte med denna studie har varit att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras 

av biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme 

kan ha vid bedömningen. Under själva insamlandet av det empiriska materialet har vi upplevt 

allt större förvirring bland biståndshandläggarnas uttalande kring begreppet skälig 

levnadsnivå. Vi saknade ett tydligt svar på begreppets innehåll. Intervjupersonernas svar 

skiljde sig inte mycket åt, de svarade bland annat att begreppet är svårtolkat och luddig. 

Lagstiftaren har medvetet lämnat ett stort tolkningsutrymme åt biståndshandläggarna i 

bedömningen av begreppet skälig levnadsnivå. Lagstiftarens avsikt var inte att begreppet 

skälig levnadsnivå skulle innehålla en universell lösning på alla problem utan den skulle utgå 

ifrån en individuell bedömning.  

 

I vår problemformulering hade vi vår första frågeställning om hurdan är 

biståndshandläggarnas syn på begreppet skälig levnadsnivå inom äldreomsorgen? Vi upplever 

att vi fick inget direkt svar på frågan och inte heller någon bra förklaring om begreppets 

innehåll som skulle ge oss ett tydligt svar på vår fråga. De svaren som vi fick var att de inte 

förstår begreppets innehåll, att den är svårtolkad och till och med att de uppfattar begreppet 

som väldigt luddigt. Begreppet skälig levnadsnivå upplevs som en stor gåta för våra 

intervjupersoner trotts att de använder sig av det dagligen i sin yrkesutövning. Det använder 

de som stöd för olika bedömningar det vill säga både vid gynnande beslut och vid avslag. Det 

som de flesta intervjupersonerna höll med om är också att det är individuella behov som styr 

hela processen.  

 

Vår andra frågeställning var, förekommer det svårigheter vid bedömningen av begreppet 

skälig levnadsnivå, i så fall på vilket sätt? Intervjupersoner svarar att begreppets otydliga 

innehåll kan ställa till det för de i själva biståndsprocessen vilket resulterar att de ofta hamnar 

i dilemma. Intervjupersonerna uppger att vid svåra bedömningar brukar de diskutera om det 

med sina kollegor men att ibland även det hjälper inte. Deras förklaring till det är att det är på 

grund av att alla har sin individuella syn på begreppets innehåll. De uppger att inte heller de 
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kommunala riktlinjer är av någon hjälp samt att chefernas ord väger mycket mer än vad 

biståndshandläggarens gör. Allt detta gör att biståndshandläggarna upplever att vissa gånger 

gör de bedömningar som motsätter sig deras egna värderingar. 

 

Vår tredje frågeställning var hur använder sig biståndshandläggarna av sitt handlingsutrymme 

i bedömningen? Majoriteten av intervjupersoner upplever att de har stort handlingsutrymme i 

sin yrkesutövning. Några av intervjupersoner uppger att de även kan styra genom 

biståndsprocessen åt vilket håll ska den luta, antingen mot ett gynnande beslut eller mot ett 

avslag. Problemet som några av våra intervjupersoner kan uppleva i sin yrkesutövning är att 

riktlinjerna och chefer kan begränsa deras handlingsutrymme. Här nämns det också att 

cheferna kan ställa till det när det gäller deras handlingsutrymme eftersom de har sista ordet 

och att de oftast stödjer sig på de angivna kommunala riktlinjerna.  

 

Det hade varit intressant att vidare forska inom samma ämne där vi skulle jämföra ännu fler 

kommuner och deras biståndshandläggare. Det som vi har kommit fram till i vår 

undersökning innebär inte att alla kommuner och alla biståndshandläggarna har samma 

inställning. Det kan se väldigt olika ut eller väldigt likt. Vi tar även avstånd från att alla 

biståndshandläggare i respektive den ena eller andra kommunen tänker likadant. 

 

Det här var minst sagt en spännande resa mellan olika teorier, litteratur, tidigare forskning 

samt tiden under samlande av vårt empiriska material. Vi hade gärna haft med brukarna i vår 

undersökning för att kunna jämföra deras upplevelse av den hjälp som de får. Vår nästa 

forskning kommer att handla även om brukarna då vi kommer att jämföra två sidor både den 

som ger och den som är mottagare av hjälp. Då kommer vi kanske att få en mer tydlig bild hur 

verkligheten ser ut men det får bli någon gång i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet i Växjö. Vi håller på med vårt examensarbete 

och skulle gärna vilja komma i kontakt med biståndshandläggare för intervju. Vi har i åtanke 

att göra en studie genom att analysera hur begreppet skälig levnadsnivå hanteras av 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt vilken påverkan deras handlingsutrymme kan 

ha vid bedömningen. Vår studie ingår i socionomprogrammet och är på kandidatnivå. Vi avser 

att göra intervjuer med biståndshandläggare som har erfarenhet av att handlägga 

biståndsärenden för äldre personer. Vi har tänkt intervjua minst åtta frivilliga handläggare och 

varje intervju tar cirka en timme. Vi vill gärna spela in intervjuer för att få ett så bra material 

som möjligt, dock är detta inget krav. Vi vore tacksamma om ni vill ställa upp på intervju och 

samtidigt informera oss om det är okej att vi spelar in intervjun innan intervjutillfället. 

Deltagande i intervjun är frivilligt och kan avbrytas när intervju personen själv känner för det, 

utan orsak. Allt vårt material kommer att behandlas konfidentiell och de deltagande som 

ställer upp kommer att avidentifieras. De material vi samlar in kommer endast att användas 

till vår studie och inget annat. När uppsatsen är klar kommer vi att förstöra allt insamlat 

material. De medverkande i intervjun får gärna ett exemplar av vår studie när den är färdig. 

 

Hör gärna av er om ni vill medverka i studien eller inte på våra kontaktuppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Amra Vuckic – av222eg@student.lnu.se alternativt mobil: 073-876 24 85 

Adnan Jasarevic - aj222sc@student.lnu.se alternativt mobil: 070-042 95 87 

 

Handledare: 

Matts Mosesson – matts.mosesson@.lnu.se alternativt telefon: 0470-70 804 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

 Hur lång erfarenhet har du inom biståndshandläggning? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka är dina främsta uppgifter? 

 

Skälig levnadsnivå: 

 Vår forskning handlar om skälig levnadsnivå. Vill du berätta hur du ser på skälig 

levnadsnivå? 

 Det sägs att längre arbetserfarenhet ger människan bättre färdighet. Skulle du kunna 

berätta om din uppfattning kring begreppet skälig levnadsnivå har ändrats och i så fall 

på vilket sätt? Vill du i så fall berätta om vad är det som har gjort eller påverkat dig att 

din syn på begreppet förändrats? 

 

Bedömning: 

 Vill du berätta mer utförligt kring ditt sätt att bedöma vad skälig levnadsnivå är? 

 Upplever du att innebörden och uppfattning om begreppet skälig levnads nivå är ett 

ämne som diskuteras ofta inom organisationen och bland handläggare, skiljs era 

åsikter åt och i så fall på vilket sätt? 

 

Lagar och riktlinjer: 

 Vill du berätta hur du upplever att begreppet skälig levnadsnivå är förklarad i 

lagtexten? Kan du i så fall också berätta om du anser att du har bra koll över vad som 

menas med begreppet och vad som ingår i det? 

 

Dilemman/Problem: 

 Under alla dessa år som du arbetat som biståndshandläggare har du någon gång 

hamnat i ett dilemma när du gjort en bedömning utifrån begreppet skälig levnadsnivå? 

Om Ja, skulle du vilja berätta mer om fallet? 



 

 

 

Handlingsutrymme/Kommunala riktlinjer: 

 Skulle du vilja berätta om hur du ser på handlingsutrymme i din yrkesutövning?  

 Vill du berätta om du upplever du att du har något handlingsutrymme, i så fall på 

vilket sätt? Om svar ja: kan du berätta om hur påverkas du av ditt handlingsutrymme i 

ditt arbete? 

 De flesta kommuner har kommunala riktlinjer. Skulle du vilja berätta om hur du ser på 

de kommunala riktlinjerna ni har i er organisation, upplever ni att ni 

biståndshandläggare får hjälp av dem och får en tydlig vägledning vid era 

bedömningar enligt SOL? I så fall på vilket sätt? 

 Kan du berätta vad du tycker om de kommunala riktlinjerna, ger dem dig som 

biståndshandläggare något handlingsutrymme? I så fall på vilket sätt? Kan du utveckla 

det lite mer? 

 Om du fick välja vad skulle du hellre vilja ha? Mindre handlingsutrymme med 

tydligare formulerad lagtext eller hade du valt att ha mer handlingsutrymme med 

otydligare lagtext? Motivera ditt svar! 

 

Avslutning: 

 Är det något som du skulle vilja tillägga, något som du anser att vi har missat men 

som kunde ha varit bra att vi haft med i vår undersökning? 

 Om vi skulle ha ytterligare funderingar, skulle vi då kunna ta kontakt med dig igen? 

 

 

 

 

 

 

 


