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Abstract 

 

Author: Samir Heremic 

Title: Assistans officers at work: A qualiative study of various factors influence on the 

discretion within the field of elderly care 

Supervisor: Lena Dahlgren 

Assessor:  

 

 My aim of this study is to analyze the associations between Assistant officers discretion and 

the influening norms. I have conducted a qualitative study with the help of interviews with 

five different Assistans officers. During my collection of the empirical material, I have 

experienced similar answers from all of the five different Assistans officers. They all agreed 

on that they are not affected as much from realities in the economic budget and guidelines 

because they have a large discretion in their profession and because according to the Swedish 

Social Services Act, they must upheld a reasonable standard of living for their clients 

regardless of the economy. The assistans officers had not quite thought about the large 

amount of discretion they had in their profession until they got questions regarding the 

discretion. The answers that were given were not different among the Assistans officers and 

they all agreed on that a wide discretion as an Assistans officer is necessary, not simply 

because of the profession but also for the eldery, as this is considered as an security for the 

clients.  

The results that my study provided was that Assistance officers are not as affected by the 

economy as other professions in social work. The guidelines are simply guidelines which are 

not carved in stone and Assistance officers can use their discretion to meet the needs of their 

clients if there is a need for help, regardless of what the guidelines are saying. The Assistans 

Officers are bound to the Social Services Act, which says that their clients must have a 

reasonable standard of living.  

 

Keywords: street-level bureacracy, assistance officer, elderly people, discretion, social 

worker, social work, guidelines, 
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1. Inledning 

Att vara handläggare innebär i hög grad att kunna kommunicera, stärka människor och 

erbjuda hjälp, bedöma och samarbeta med brukare för att kunna underlätta deras liv på bästa 

möjliga sätt. Men det handlar också om att leva och arbeta under stress (Svensson m.fl. 2008, 

s. 15). Att vara handläggare handlar därmed om att planera arbeta inom ramen för det 

handlingsutrymme man har som handläggare.  

Biståndshandläggare runt om i Sveriges kommuner arbetar efter olika riktlinjer i respektive 

kommun, men de har socialtjänstlagen som en gemensam lag att följa för att i möjligaste mån 

försöka se till att många av Sveriges äldre får den hjälp de behöver för att nå upp till skälig 

levnadsnivå enligt 4 kapitel 1§ i Socialtjänstlagen. 

 

 

1.1 Problemformulering 

 

Ett reportage från SVT (Maj, 2015) vid namn ”Biståndshandläggare tvingas skicka hem 

gamla”, så lyfter man fram  hur brist på platser vid äldreboenden leder till att 

biståndshandläggare får börja skicka hem de gamla, när dessa i själva verket har behov av att 

stanna. Endast de sjukaste kan erbjudas  platser istället. Vidare i samma reportage skrivs att 

det numera har blivit mer skärpta regler, att chefer nu är de som måste ge ett klartecken i 

beslut där det handlar om korttidsplatser för de äldre. Läget i många kommuner är att det 

blivit så ont om äldreboenden att många skickas hem för att vårdas där.  

 

Politiska beslut i form av ekonomiska budgetar är bakomliggande faktorer till varför vissa 

äldreboenden prioriteras  och varför vissa platser stängs ner, varför vissa insatser kan beviljas 

och varför vissa måste ha mer synnerliga skäl för att kunna beviljas gällande platser. Detta har 

jag fått uppleva under min praktikperiod som praktiserande biståndshandläggare för en 

kommun i södra Sverige där det saknas platser på äldreboenden och där vissa måste 

prioriteras framför andra då platserna har blivit allt för få. 

 

Biståndshandläggaren är den tjänsteman i kommunen som har ansvaret för att ta emot, utreda, 

göra bedömningar och besluta kring äldres ansökningar om hjälp från den kommunala 

äldreomsorgen (Dunér & Nordström, 2003 s.11). I Street-level bureaucracy – Dilemmas of 
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the individual in public services skriver Michael Lipsky (2010) att gräsrotbyråkratens roll i 

yrket är att försöka komma överens med brukaren om olika insatser beroende på 

verksamhetens möjliga resurser. Då en socialsekreterare arbetar utifrån socialtjänstlagen, 

vilken är en ramlag, så ges man ett handlingsutrymme inom den organisation eller verksamhet 

man arbetar. Michael Lipsky (2010) skriver att ”… exercise of discretion was a critical 

dimension of much of the work social workers and other public workers who regularly 

interact with citizens in the course of their jobs.”, Han menar att handlingsutrymmet stor 

betydelse i arbetsprocessen för de gräsrotsbyråkrater i socialt arbete som dagligen kommer i 

kontakt med brukare. Vidare menar Michael Lipsky (2010) att gräsrotsbyråkrater bör ges ett 

brett handlingsutrymme, det vill säga frihet att koordinera, att fatta beslut mellan olika 

åtgärder och besluta att agera eller inte agera utifrån lagar och regler. Handlingsutrymmet är 

det utrymme som en socialarbetare skapar eller har till sitt förfogande utifrån de riktlinjer och 

regler som finns uppsatta inom den aktuella verksamheten som han eller hon arbetar i. Mycket 

handlar om makt, och hur denna kan användas på många olika sätt för att kunna bedöma vilka 

insatser som är lämpliga att bistå med och vilka insatser som inte kan beviljas, exempelvis då 

det förekommer andra medel för att tillgodose brukares behov. Svensson m.fl. (2008) ser 

socialarbetarrollen som representerande en organisation, och i denna organisation så innebär 

detta även att man har resurser att fördela i sitt handlingsutrymme, där man förfogar över 

någon form av resurs som en person vill komma i åtnjutande av. 

 

Biståndshandläggarna har sedan alternativ att välja mellan. De kan  antingen följa 

organisationens riktlinjer utan att gå in i diskussioner och tala om för brukarna att det är dessa 

regler som gäller och måste följas. Men de kan också arbeta för en förändring, det vill säga 

påtala problemen för chefer och andra i organisationen för att handlingsutrymmet ska kunna 

vidgas (Svensson m.fl. 2008, s. 25). Att lägga fram en ny ekonomisk budget för ett nytt år kan 

leda till ändrade riktlinjer för biståndshandläggare i en kommun men också få effekt för det 

handlingsutrymme som finns bland olika biståndshandläggare runt om i Sveriges kommuner. 

Det har jag erfarit under praktikperioden, där en ny budget bidrog till att biståndshandläggare 

helt enkelt fick börja anpassa arbetet efter nya riktlinjer vilket medförde at deras 

handlingsutrymme begränsades till en viss grad. 

 

Jag anser att det är av vikt att undersöka hur riktlinjer, lagar och regler påverkar det 

handlingsutrymmet som biståndshandläggare har i sitt yrke. Makten hos en 

biståndshandläggare påverkas till viss grad eftersom nya riktlinjer leder till en annan typ av 
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makt, där det kan handla om att vissa arbetsuppgifter för en biståndshandläggare inte längre 

innebär att man har samma delegation som tidigare eller att biståndshandläggarna får anpassa 

sig efter de nya riktlinjer som sätts upp. Men hur tänker en biståndshandläggare kring sitt 

handlingsutrymme? Hur påverkar detta biståndshandläggarens förmåga till att utföra sitt 

arbete? Upplever biståndshandläggaren sig själv som en myndighetsutövare i och med nya 

riktlinjer och beslut vars makt fortfarande har en stor roll?  

Det är många frågor som kan ställas och studeras kring hur handlingsutrymmet hos 

biståndshandläggaren påverkas utifrån nya beslut som tas i kommunerna. Situationen kan 

skilja sig åt från kommun till kommun. 

 

 

1.2 Syfte med studien 

 

- Syftet är att identifiera och försöka förstå biståndshandläggarnas syn på och förhållningssätt 

till sitt handlingsutrymme. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur påverkar ett begränsat handlingsutrymme biståndshandläggarens arbetssätt?  

- Hur tänker och resonerar handläggare kring sitt handlingsutrymme i arbetet? 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Biståndshandläggare 

 

Sveriges biståndshandläggare är tjänstemän som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen. 

Medborgarnas första kontakt med äldre- och handikappomsorgen sker i ett möte med 

biståndshandläggarna när de skall göra en utredning om ett behov av hjälp och stöd finns. 

(Dunér & Nordström, 2005) Dessa slags utredningar benämns inom yrkeskåren för 

behovsbedömningar och brukar i de flesta fallen ske i personens hem vid ett så kallat 
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”hembesök”. Det förekommer även samma behovsbedömningar men då sker dessa på plats på 

sjukhus innan en brukare ska åka hem. En utgångspunkt som är viktig vid en 

behovsbedömning är att den skall vara individuell och den ska utgå ifrån individens unika 

förhållande, samtidig som de äldres och funktionshindrades individuella behov inte sällan 

ställs mot ett rättvisetänkande där lika fall skall behandlas lika och att resurserna skall 

fördelas rättvist (Dunér & Nordström, 2005.) 

 

2.2 Socialtjänstlagen 

 

Äldre och funktionshindrades rätt till stöd och hjälp regleras i socialtjänstlagen och 

förekommer även i LSS. Det är dessa lagar som fungerar som en säkerhet för att den enskilde  

skall kunna nå upp till en skälig levnadsnivå respektive goda levnadsförhållanden. I SoL 

(Socialtjänstlagen) första kapitlets första paragraf anges de grundläggande värderingarna för 

socialtjänsten. 

 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmande och integritet.” 

 

Det är med denna ovanstående paragraf som beslut kring den enskildes rätt till bistånd fattas. 

Enligt SoL:s regler har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dom 

tillgodosedda på annat sätt, få rätt till bistånd. Biståndet kan avse den enskildes försörjning 

eller livsföring i övrigt. Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

och skall utformas så att förmågan att leva ett självständigt liv stärks. I SoL åerfinns även 

bestämmelser för olika grupper. För de äldre anges bland annat att kommunen skall planera 

sina insatser i samverkan med landstinget och andra samhällsorgan. Särskilda boendeformer, i 

form av vård och omsorgsboende och korttidsboenden, skall inrättas och socialnämnden skall 

verka för att äldre får goda bostäder och att de som behöver får stöd och hjälp i hemmet och 

annan lättåtkomlig service (Dunér & Nordström, 2005.) Vård och omsorgsboenden respektive 

korttidsboenden är oftast boenden med syfte att hjälpa till att stärka individers återhämtning 

eller säkra tryggheten. 
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Dunér & Nordström (2005) menar att SoLs utformning ger biståndshandläggarna stort 

tolkningsutrymme. Den reglerar inte den enskildes rättigheter i detalj utan anger enbart 

ramarna för vilka besluten skall fattas. Dessa beslut kan dessutom överklagas och sedan 

prövas i förvaltningsdomstolarna och det blir deras domar som anger hur lagen skall tolkas på 

mer konkret nivå. 

 

 

2.3 Handläggningsprocessen  

 

De lagar kring hur biståndshandläggarna skall handlägga och dokumentera i sina fall kan man 

återfinna i förvaltningslagen, SoL och i kommunallagen. Vid handläggning av ärenden så 

skall biståndshandläggarna sträva efter att underlätta för den enskilde att ha med myndigheten 

att göra. Detta sker exempelvis genom att uttrycka sig lättbegripligt och att möjliggöra 

muntlig handläggning i ärenden (Dunér & Nordström, 2005.) Ärenden skall handläggas så 

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Dokumentationen skall, 

enlit SoL, utformas med respekt för den enskildes integritet. Detta kan ske dels genom att 

undvika värdeladdade ord och att utesluta ovidkommande uppgifter i dokumentationen genom 

att dels reflektera kring ur vems perspektiv förhållanden beskrivs och att det som 

dokumenteras också påverkar och skapar den verklighet som beskrivs (Dunér & Nordström 

2005, s. 37) 

 

2.4 Beslutsprocessen 

 

Initiativet till att söka hjälp och stöd brukar vanligtvis komma ifrån någon annan än individen 

själv. Oftast brukar det vara någon anhörig som meddelar om det finns ett behov av hjälp eller 

så brukar hemtjänsten meddela biståndshandläggarna att det förekommer ett behov av hjälp 

hemma hos individen, men det händer också att sjukhuspersonal kontaktar 

biståndshandläggare när de närmar sig utskrivning från sjukhuset.  

Ibland kan det hända att ansökan är lite otydlig och ett besök planeras i samband med ansökan 

i form av ett hembesök. En utredning och bedömning görs i samband med och efter 

hembesök, där biståndshandläggaren försöker att se individens behov och beakta individens 

önskemål om hjälp och stöd. Biståndshandläggaren genomför sina behovsbedömningar i 

komplicerade situationer där det kan ibland kan vara svårt att fatta enkla och snabba beslut. 
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Det kan i de flesta fallen kräva flera kontakter för att skapa sig själv en helhetsbild över en 

individs behov. Många olika faktorer vägs in, så som önskemål, dennes bostad och 

omgivande resurser. Efter att biståndshandläggarna sedan samlat in information om brukaren 

så skall ett beslut tas. Beslutet skall sedan verkställas och sedan sker alltid en uppföljning av 

besluten, oftast inom ett år, för att se över om situationen har förändrats eller förblivit 

densamma. 

 

 

3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning har det skrivits mycket kring handlingsutrymmet för tjänstemän inom 

socialt arbete, både på nationell och internationell nivå. Jag använde mig av 

Linnéuniversitetets internet-bibliotek för att med hjälp av deras söktjänster, hitta relevant 

material till min studie. Jag använde mig av sökord som ”social worker”, ”discretion”, 

”handlingsutrymme”, ”freedom of action” och ”biståndshandläggare” för att hitta det material 

jag behövde. Jag använde mig även av googles sökmotor för att finna vetenskapliga artiklar 

kring handlingsutrymme och politiskt beslutsinflytande. 

 

Wörlén (2010) beskriver i sin artikel hur kommuner haft svårigheter med att få sina budgetar i 

balans. Detta gav som följd olika prioriteringar i olika delar av verksamheterna, vilket visade 

sig påverka en hel del av handlingsutrymmet hos handläggare i olika kommuner runt om i 

Sverige. Studien, som presenteras i artikeln, har som syfte att undersöka hur politiker och 

sedan tjänstemän förhåller sig till prioriteringar och hur man väljer att prioritera vissa grupper 

framför andra. Det identifieras även andra faktorer som kan vara anledningen till prioritering 

av olika brukargrupper samt hur politiker och tjänstemän uppfattar sitt eget inflytande över 

besluten.  

 

Wörlen (2010) skriver i sin artikel om vad innebörden av att prioritera innebär, om hur lagar 

och regler ska följas vid prioriteringar samt att prioriteringsbeslut i offentlig sektor bör vara 

någorlunda tydliga för medborgarna, samt innehålla distinkta alternativ för de beslutsfattare 

som skall göra prioriteringarna, i synnerhet när resurser är knappa och måste ransoneras i 

kommuner. Wörlen (2010) menar att det också framkommer att man kan se skillnader mellan 

politiker och tjänstemän till exempel när det gäller vilka grupper som bör prioriteras vid 

ökade resurser och var eventuella nedskärningar är möjliga att genomföra.  
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I  Nordlanders (2006) avhandling så berörs handlingsutrymmet ur en socialsekreterares 

perspektiv. Nordlander (2006) hävdar att styrsystem som introducerades i offentlig 

förvaltning under 1990-talet allt mer kommit att begränsa socialsekreterarnas självständighet i 

förhållande till verksamhetens ledning. Detta är ett problem enligt socialsekreterarna då 

självständigheten i deras handlingsutrymme är nödvändig för att de ska kunna utföra ett 

ändamålsenligt arbete i en verksamhet med hög grad av komplexitet och med många 

motstridiga krav.  

 

Vidare nämner Nordlander (2006) i sin avhandling att kravet på kommunerna att de ska 

uppvisa en budget i balans i kombination med kravet på kvalitetskontroll och 

kostnadseffektivitet har förändrat villkoren för individ- och familjeomsorgens arbete. 

Socialsekreterarna har gått från en arbetssituation med stor självständighet och hög 

handlingsfrihet i sitt handlingsutrymme till en mer begränsad och styrd arbetssituation 

(Nordlander, 2006) 

 

I Tony Evans (2011) artikel tar Evans upp och kritiserar Michael Lipskys (2010) syn på 

handlingsutrymme. Evans (2011) hävdar i sin artikel att Michael Lipsky (2010) ger 

otillräckligt uppmärksamhet åt professionalismens betydelse i förhållandet mellan chefer och 

socialarbetare men även hur handlingsutrymmet ser ut hos gräsrotsbyråkrater. Evans (2011) 

anser att Michael Lipsky fokuserar för mycket på att policyskapande åtgärder sker nedifrån-

upp i organisationen, när han i själva verket tar upp och belyser dessa ur båda  

perspektiven, det vill säga även ur ett uppifrån-ned perspektiv.  Evans delar upp 

gräsrotsbyråkrater i två grupper där ena gruppen ser riktlinjerna som ett verktyg för utökat  

handlingsutrymme. Evans kallar detta för en ”top-down” policy som  går uppifrån-ner i 

organisationen, en strategi som Evans (2011) anser kan komplettera Lipskys teori. Den andra 

gruppen ser riktlinjerna som begränsningar i sitt  handlingsutrymme, en strategi som Evans 

(2011) benämner en  ”bottom-up” policy, något som Michael Lipsky också belyser i sin teori. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) har publicerat  en hel del forskning kring handläggningen 

inom äldreomsorgen. Hur den ser ut och hur den begränsas inom verksamheten. De båda 

författarna lyfter fram  hur handlingsutrymmet regleras i  lagstiftningen, men de påpekar även 

att lagstiftningen inte är det enda som  påverkar och styr en handläggares handläggning och 
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handlingsutrymme. De kommer fram till att  även   socialtjänsten  påverkar och styr 

kommunernas  riktlinjer, vilket handläggarna sedan utgår från. Författarna refererar till en 

annan forskare, Bo Rothstein (1996), om hur denne menar  att  riktlinjer och regler tillkommit 

för att ge verksamheten en legitimitet.  Rothstein (1996) driver tesen  att ju mindre staten  

detaljstyr kommuner via lagstiftning, desto mer tvingas kommuner och andra verkställande 

organ   skapa egna riktlinjer och regler för sin  verksamhet. Enskilda beslut kan få  

ekonomiska konsekvenser beroende på kommunernas storlek och budget och  riktlinjer och 

regler är  ett sätt att  hålla sig inom ramen för de  egna ekonomiska möjligheterna.  Det är här 

handläggarnas utrymme kan begränsas, så varje enskild kommun kan skapa sina egna regler 

och riktlinjer för att kunna klara av de ekonomiska påfrestningar som skulle kunna dyka upp 

(Lindelöf och Rönnbäck, 2004 s.) 

 

Hjörne E, Juhila K, och van Nijnatten C. (2010) diskuterar dilemman som förekommer bland 

gräsrotsbyråkrater i socialt arbete. I artikeln lyfter författarna upp att mötet med brukare för 

gräsrotsbyråkraterna är en daglig rutin i deras arbete, när de  medverkar i beslut om vilka 

insatser som kan komma att ges till människor i nöd. På grund av sina  dagliga möten med 

brukare  så blir gräsrotsbyråkraterna  de aktörer som har tillgång till verksamhetens egna 

regler och procedurer samt till brukarnas erfarenheter, behov och krav. Ett av  de dilemman 

som lyfts fram inom socialt arbete är utbud och efterfrågan, och det som fokuceras här är att 

efterfrågan är större än utbudet. Detta medför att  gräsrotsbyråkraterna ligger i framkanten av 

det  sociala arbetet. De försöker  effektivisera sina insatser vilket  sker  i samverkan med 

brukarna och ledningen. 

 

Mitt bidrag i denna studie där jag relaterar till tidigare forskning är att belysa HUR 

tjänstemän, som biståndshandläggare, ser på sitt handlingsutrymme i sitt arbete.  

Hur riktlinjer, lagar och regler påverkar deras handlingsutrymme och hur de själva ser på 

detta. Vilka möjligheter har man att påverka detsamma? Om biståndshandläggarna anser att 

riktlinjer eller ekonomiska beslut är något som hindrar dem från att nå upp till sina 

arbetsrelaterade mål, nå upp till  en skälig levnadsnivå, eller om de accepterar att arbeta inom 

ramen för givna lagar och regler samt följa de riktlinjer som avser styra arbetet. 
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4. Teori  

Valet av teori för min studie blev Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater, 

översatt från det engelska ”street-level bureaucracy”, med stöd av Lundquist (1998) och 

Svensson m.fl. (2008) syn på handlingsutrymmet, där referenser kopplas till Michael Lipsky. 

Den  teori som Michael Lipsky utvecklat under 1980-talet innebär att de beslut som 

gräsrotsbyråkraterna tar, rutiner de själva utvecklar, bidrar till att  policy och riktlinjer i olika 

verksamheter skapas utifrån arbetssituationen  (Michael Lipsky, 2010). Det Michael Lipsky 

(2010) menar är att handlingsutrymmet är grundläggande i gräsrotsbyråkraternas arbete och 

det förekommer olika omständigheter som skapar ett handlingsutrymme. Det är bland annat 

de mål, den lagstiftning samt regler och riktlinjer som skall följas av gräsrotsbyråkraterna som 

är otydliga och inkonsekventa.  Detta leder till att gräsrotsbyråkraterna får göra egna 

tolkningar av regler och riktlinjer. Gräsrotsbyråkraterna arbetar med människor vars 

förhållanden är unika och specifika i jämförelse till andra, vilket innebär att det inte finns 

några klara instruktioner för hur man ska handskas med en brukare och som leder till att egna 

tolkningar måste göras. Dessa omständigheter skapar ett handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkraterna att kunna utföra sina arbetsuppgifter i bästa mån.  

Dessa gräsrotsbyråkrater, eller som Michael Lipsky kallar dem ”street-level bureaucrats”, är 

de som bär  ansvar för verkställandet av beslut och hur dessa ska evalueras.  Till följd av 

dessa verkställande beslut så förekommer  även dilemman i arbetet, dilemman i form av att 

samtidigt kunna vara  medmänniska samt och organisationsrepresentant,  menar Michael 

Lipsky (2010). Det är gräsrotsbyråkraternas  uppgift att  knyta samman medborgarens behov 

och organisationens uppdrag och förena dem så att båda parter uppfattar det som legitimt. 

(Svensson m.fl. 2008, s. 16). 

 

Lundquist (1998, s. 107-117) skriver om hur en gräsrotsbyråkrat har fyra olika 

förhållningssätt som tjänsteman i sitt arbete, vilket Svensson m.fl. (2008, 25-26) har tolkat 

som följande:  

1. Att man ska följa organisationens riktlinjer utan att diskutera dom eller ifrågasätta dom, 

vilket i sin tur kan leda till att man får berätta för brukarna/klienterna att handläggarna har 

regler att följa och att det är dessa regler som faktiskt gäller nu. 

2. Att man ska arbeta inifrån sin organisation för en förändring, d v s att man ska lyfta fram 

problem för chefer och alla andra inom sin egen organisation för att kunna arbeta för att få ett 

mer utvidgat handlingsutrymme 
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3. Att man arbetar utifrån för en förändring, vilket sker i samband med opinionsbildningar, att 

man ska väcka allmän debatt om exempelvis att vissa regler hindrar att de som behöver hjälp 

får den hjälp de behöver. Och i hopp om att väcka allmän debatt så hoppas man på att kunna 

få sitt handlingsutrymme vidgat. 

4. Att man kringgår problemet och försöker hitta på egna lösningar utanför riktlinjernas och 

reglernas gränser utan att påtala om det faktiska problemet 

 

Lundquist (1998, s 110-117) hävdar att man som  tjänsteman har möjlighet  att vara lojal, 

”vissla”, obstruera eller ta avsked. Innebörden av ett handlingsutrymme, menar Lundquist 

(1998), handlar inte bara om  ett val utan det handlar även om att ta ställning och  om att ta 

ansvar. Handlingsutrymmet blir alltså inte något som är ”neutralt” utan en tjänsteman behöver 

ha ett förhållningssätt som är medvetet om konsekvenser av alternativa  handlingar. Regler 

kan behöva förklaras, men det innebär inte att tjänstemannen behöver försvara eller acceptera 

dem. 

 

Liknande dilemman uppstår  för socialarbetaren. Enligt  Svensson m.fl. (2008, s.16)  innebär 

en socialsekreterares position ett inbyggt dilemma i mötet med medborgaren som människa 

till människa. Å andra sidan  har man sitt handlingsutrymme begränsat genom de ramar som 

organisationen satt för den verksamhet en socialarbetare är aktiv inom. Vidare hävdar 

författarna att gräsrotsbyråkraterna kan stanna vid att acceptera det handlingsutrymme  man 

har inom sin organisation, man kan också  försöka arbeta för att skapa förändringar i 

verksamheten. 

 

Mitt val av denna teori motiveras av att  handläggare fokuseras i min studie. Dessa kan 

betraktas som gräsrotsbyråkrater, enligt Michael Lipsky (2010), då de  styrs av de ramar och 

regler som finns att efterfölja i sin respektive verksamhet. Det vore även intressant att kunna 

utforska, med hjälp av denna teori, om hur dessa gräsrotsbyråkrater (handläggare) handskas 

med olika dilemman vid eventuella begränsningar i handlingsutrymmet, om de kan vända sig 

till sin chef för att försöka utvidga det, eller om de helt enkelt accepterar läget som det är. 

Sedan är det intressant att denna teori utifrån mitt eget perspektiv, kan användas i svenska 

kommuner och då kommuner agerar olika utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i 

kommunen. Det är i grund och botten just handläggarna som kommer i kontakt med brukarna, 

som de ska försöka hjälpa på bästa möjliga sätt, genom visad medmänsklighet men också som 

representanter för den organisationen inom vilken de verkar. 
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5. Metod 

I detta kapitel skall jag beskriva den vetenskapsteoretisk ansats jag valt att utgå från. Vidare 

kommer jag att argumentera för mitt val av metod och beskriva hur jag har genomfört min 

studie. Jag kommer att beskriva hur jag kom i kontakt med mina intervjupersoner och hur 

intervjuerna konkret genomfördes. Urvalet av intervjupersoner kommer att diskuteras samt 

mina val av  kriterier för vilka individer jag valt ut för intervjuer. Slutligen tar jag upp vilka 

etiska överväganden jag har gjort och låtit mig styras av. 

 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Min studie har utgått ifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken kommer från grekiskans 

”hermeneuein”, vilket innebär att ”tolka” eller ”uttolka”. (Thomassen 2007, s. 178). Ansatsen  

handlar om att kunna nå  förståelse av  ett fenomen vilket är målet i tolkningsprocessen.  Jag 

vill i min studie skapa mig en förståelse genom att tolka hur handläggare ser på sitt 

handlingsutrymme, hur de arbetar med detta och hur de påverkas av riktlinjer, lagar och 

regler.  

 

 

5.2 Metodval – Kvalitativt 

 

I min studie har jag valt kvalitativ metod som  forskningsstrategi. Praktiskt beskrivet har jag  

intervjuat handläggare i olika kommuner för att kunna få fram viktiga erfarenheter från 

problemområdet.  Jag har velat försöka förstå hur handläggare hanterar sitt handlingsutrymme 

och hur eventuella begränsningar kan upplevas. Kvalitativ metodik är relevant eftersom den 

hjälper till att förstå upplevelsen i form  av data. (Ahrne & Svensson, 2012). Med mina 

intervjuer har jag möjlighet att nå förståelse av vad handlingsutrymme är för något, sett då 

med handläggarnas ögon,  hur det används och till vilken grad det kan användas, samt vilka 

upplevelser de olika handläggarna har av faktorer som kan begränsa detta handlingsutrymme.  
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5.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Min kvalitativa datainsamling har bestått av strukturerade intervjuer, dock inte på det 

klassiska sättet där svarsalternativen är fasta utan med öppna svarsalternativ med fokus på ett 

område eller tema. (Trost 2010, s. 40-42). Detta innebär att man i förväg bestämt vad som 

skall behandlas i intervjun och vilken slags information man önskar ta del av (Andersson 

1985, s. 77). Som Andersson (1985) skriver skulle en starkt strukturerad intervju innebära att 

man som intervjuare bara läser upp frågor och får dem besvarade, vilket många gånger kan 

uppfattas som att både intervjuaren och den som blir intervjuad har en tvångströja på sig.  

Vid en semistrukturerad intervju som min var det mycket lättare att utveckla frågor löpande 

under intervjuns gång. De svar jag erhöll under intervjuerna väckte ofta nya frågor som jag 

upplevt vara viktiga. Att endast förhålla sig till en öppen intervju, i form av en ostrukturerad, 

är inte alls lämpligt eftersom den kräver att man har oftast har en klar uppfattning av vilken 

slags information man vill ha ut, att man inte glömmer av viktiga frågor som ska tas upp 

(Andersson 1985).  

 

Jag ansåg att den mest lämpade intervjuformen i min kvalitativa studie var en 

semistrukturerad intervju, där man fick samtalet att flyta på genom att jag lät den intervjuade 

uppleva intervjun som ett samtal, och inte som ett förhör. Efter det att intervjuerna var gjorda 

så transkriberades mitt material för att därefter analysera detsamma.  

 

Vid mina intervjuer med biståndshandläggarna valde jag att intervjua en handläggare i taget 

eftersom det förekommer en möjlighet att tystlåtna inte kommer till tals så lätt och att den 

pratsamme tar lätt över. Försöker man tystna ner de pratsamma för att ge rum för de tystlåtna 

så kan det lätt bli en smula spänt under intervjun vilket förhindrar att en bra atmosfär skapas 

(Trost 2010, s. 67). 
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5.4 Urval 

 

Urvalet i min studie var sådant att jag tog kontakt med relevanta biståndshandläggare utifrån 

mitt syfte och de frågeställningar jag lagt upp. De berörda handläggarna skulle ha haft minst 

1,5 års erfarenhet inom socialt arbete och vara biståndshandläggare med erfarenhet av 

regelbunden kontakt med brukarna inom sin verksamhet. Jag hoppades uppnå  att 

handläggarna skulle  ha hunnit vara med  om olika  förändringar inom sin verksamhet. Med 

detta urval och den begränsade mängden av biståndshandläggare ges ingen helhetsbild av vad 

majoriteten av Sveriges biståndshandläggare har för syn på sitt handlingsutrymme, för som 

Becker (2008, s. 78-79) skriver så tycks delen kanske inte representera helheten även om vi 

vill tro att den gör det. Den här studien ger endast hypotetisk kunskap om hur det faktiskt ser 

hur i helheten. 

 

 

5.5 Tillvägagångssätt 

 

Möjligheten att komma i kontakt med biståndshandläggare varierade från kommun till 

kommun, då olika kommuner har olika regler när det gäller att komma i kontakt med  deras 

handläggare. Vid några fall kunde jag skicka iväg ett mail, som fanns att hämta från 

kommunens hemsida, till några biståndshandläggare och få svar.  Andra gånger fick jag gå via  

förvaltningen för att få en biståndshandläggares mailadress så att  jag kunde skicka iväg mitt 

informationsbrev. Fem olika biståndshandläggare i fyra kommuner, stora som små, i södra 

Sverige tog jag kontakt med för att kunna genomföra min studie. I min studie hade jag för 

avsikt att intervjua sex olika biståndshandläggare men av praktiskt skäl fick jag acceptera ett 

bortfall. Samtliga intervjupersoner valde att tacka ja till att få sin röst inspelad. Efter varje 

intervju var klar så transkriberades det empiriska materialet för att kunna bearbetas. 
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5.6 Analysmetod 

 

Då det empiriska materialet var insamlat i form av intervjuer så bör det analyseras och 

sorteras på ett specifikt sätt. Det sättet jag valde för att analysera mitt empiriska material var 

att använda mig av en kvalitativ forskningsanalys. Rennstam & Wästerfors (2015) lyfter i sitt 

förslag till analys fram tre viktiga verktyg, nämligen att sortera, reducera och argumentera.  

 

Det vanligaste sättet att sortera enligt Rennstam & Wästerfors (2015) är att få ordning på 

materialet genom att dela upp det efter innehåll. Att göra en tematisk sortering som kan skapa 

rubriker för det insamlade materialet jag har till mitt förfogande. Jag gjorde följande: Jag 

inledde med att läsa igenom det transkriberade materialet och markerade återkommande 

innehåll för att bilda ett tema och som kan utgöra ett embryo för en rubrik i en kommande text 

(Rennstam & Wästerfors 2015). Men som Rennstam & Wästerfors (2015, s. 92-93) skriver så 

handlar inte kvalitativ analys enbart om att gruppera utan om att placera i en viss ordning. 

Man kan ta enkla fall först och sedan successivt alltmer komplicerade varianter, jag också har 

gjort. Man ska även vara medveten om att ens favoritbegrepp kan vara styrande i hur man 

sorterar sitt material, med det menar jag att mitt fokus kommer främst ligga på 

handlingsutrymmet och olika faktorer som påverkar detta. 

 

Rennstamm och Wästerfors (2015) lyfter även fram begreppet kodning, vilket i sin enkelhet 

betyder att man sätter ord på vad man läser eller ser i sitt material, att man sätter etiketter, 

kategorier eller koder för att kunna definiera ett meningsbärande innehåll. I mitt empiriska 

material så var, detta nödvändigt då materialet var stort och öppet. Genom att koda, identifiera 

kategorier och skapa teman skapades en slags ordning i det traanskriberade material jag hade 

till mitt förfogande.  

 

Nästa steg var att reducera det material som jag hade, efter att ha sorterat det. Reducering 

innebär att man skär bort stora delar för att ge utrymme för andra (Rennstam & Wästerfors 

2015, s. 103). Materialet som jag hade till mitt förfogande bestod av fem intervjuer som skulle 

transkriberas, vilket genererade en rik mängd av kvalitativ data. 

 

Sista steget efter att ha sorterat och reducerat materialet var att argumentera, det vill säga 
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hävda något med sitt material. Med hjälp av argumentation kan en mer självständig förståelse 

gentemot teorier och mot tidigare forskning skapas (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 137). 

Bidraget till studien i form av argumentation kan vara av stor eller liten betydelse men man 

tillför ständigt något nytt (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Min uppfattning för en god argumentation är att kunna tänka fritt men även att kunna tänka 

systematiskt, utifrån den valda teorin. Att kunna tänka och se saker ur olika perspektiv, att 

kunna ifrågasätta och tolka saker och ting med olika begrepp och infallsvinklar. 

 

 

5.7 Metodreflektioner 

 

Kvantitativa forskningsmetoder är bäst lämpade för sådana undersökningar och 

datainsamlingar där det förekommer beräkningar av olika slag så som summa eller differens, 

mått som inte tillämpas i min analys av mitt empiriska material.  

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie då jag finner denna metod vara  mest lämplig  

för att undersöka mitt syfte och mina frågeställningar. Mitt huvudmaterial var intervjuer med  

fem olika handläggare i olika kommuner som arbetar med socialt arbete och som handskas 

med brukare/klienter av olika slag. Jag sökte samtycke från respektive handläggare om  att 

intervjua dem och informerade om hur jag planerade använda materialet. Jag följde här Miller 

och Glassner (2011, s. 132-133) som hävdar att kvalitativa intervjuer konstruerar sociala 

världar, som ger en inblick i människors upplevelser. Syftet var med andra ord inte att ge en 

generaliserande bild av hur problematiken ser ut däremot ge en god inblick i den sociala 

världens verklighet och den förståelse av hur verkligheten hos en gräsrotsbyråkrat ser ut ute i 

verksamheten. 

 

 

5.8 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

 

Bryman (2015, s. 41) tar upp begreppet reliabilitet, ett begrepp som ställer frågan om en 

studie är upprepbar. Bryman (2015) skriver att reliabilitet är starkt kopplad till kvalitativa 

studier och för att nå en god och trovärdig forskning av god kvalité så måste reliabilitet 

garanteras men även validitet vara uppnåbart. Ett annat begrepp som Bryman (2015, s. 41) 

lyfter fram är validitet, som enligt Bryman (2015) är ett av de viktigaste begreppen i 
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sammanhanget och ett av kriterierna för att uppnå god forskning. Validitet innebär att man ska 

se till att studien är genomförbar och trovärdig. Enligt Brymans (2015) tolkning ska man som 

forskare se till att den metod man väljer för sin studie skall vara av relevans, det vill säga vara 

anpassad till syfte och frågeställningar.  

 

För att stärka validiteten i studien, återvänder jag ständigt till mitt huvudsyfte i studien och de 

frågor som styrt densamma. Trovärdighetskriteriet är som framgått centralt för att garantera 

validiteten i en studie. I en kvalitativ studie som min så handlar det om att fånga tillvarons 

komplexitet. Hur översätter man mina intervjupersoners erfarenhet till en komplex och 

föränderlig verklighet. Validitetsproblematiken har också en mer konkret och empirisk sida 

när man försöker generalisera till olika sammanhang och tillämpa kunskaperna i nya 

sammanhang, åtminstone i form av hypoteser. Jag anser att min studie har undersökt det jag 

hade tänkt undersöka och att jag fått svar på mina frågeställningar samt syfte och att min 

studie har blivit genomförd på ett korrekt sätt för att den ska kunna bedömas att vara av hög 

validitet. 

 

 

Ett tredje viktigt begrepp som Bryman (2015, s. 399) tar upp är generalisering, ett begrepp 

som i kvalitativ forskning relateras til validitet. I en kvalitativ studie som denna handlar det 

om att kunna tillämpa resultaten i nya sammanhang, till exempel att inte bara gälla för 

målgruppen. Här handlar det med andra ord om att finna koppling mellan olika fenomen i 

verkligheten och om att bygga teorier snarare än att testa dessa. Bryman (2015) skriver att när 

en kvalitativ studie genomförs, så är det ibland omöjligt att generalisera detta. Exempelvis kan 

inte min studie av att intervjua biståndshandläggarna spegla hur det ser ut och upplevs på 

andra kommuner och hos andra biståndshandläggare eftersom min studie är gjord på så få 

individer att det är omöjligt att generalisera. 

 

 

5.9 Etiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram olika begrepp av relevans för etiska övervägande. Det 

handlar om begrepp som tystnadsplikt vilket i sig är något jag som forskare bör vara medveten 

om att det kan förekomma hos olika yrkesgrupper inför olika intervjuer. Tjänstemän som 
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arbetar inom ramen för socialtjänstlagen är exempel på att en viss yrkesgrupp  kan ha 

tystnadsplikt i sitt yrke. 

 

Ett annat begrepp som vetenskapsrådet (2011) lyfter fram är anonymisering eller 

avidentifiering vilket innebär att man inte ska kunna koppla det empiriska materialet till 

någon specifik intervjuperson. Jag har i mitt fall övervägt möjligheten till att i någon mån 

avidentifiera kommunerna. Jag kommer att begränsa mig till att ge lite allmän fakta om 

kommunernas storlek och plats i landet. Jag försöker undvika att handläggarna får kritik för 

sina svar från kommunens ledning.  

 

Konfidentialitet är ett begrepp som innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av uppgifter 

som de enskilda individerna har bidragit med i studiens empiri. Att deltagarna i denna studie 

ska kunna avidentifieras genom att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att endast de 

berörda i denna studie, det vill säga jag och min examinator, har tillgång till dessa uppgifter.  

 

Och slutligen är samtycket något av det etiskt viktigaste att lyfta fram i en kvalitativ studie 

som baseras på intervjuer. Ett samtycke i min studie innebär att man har den deltagandes 

godkännande att få göra en intervju och använda informationen det som empiriskt material. 

 

Jag har i god tid skickat ut ett informationsbrev till handläggare i olika kommuner för att 

informera om studiens syfte, vilka som kommer kunna få tillgång till det material och den 

information jag samlar in och att allt material som samlas in kommer att användas i form av 

studieändamål. Innan utskicket om informationsbrevet så kontaktade jag handläggarna per 

telefon för att informera om samtycke och om att intervjuerna sker helt frivilligt, vilket även 

kommer framkomma i informationsbrevet samt att intervjuerna kan avbrytas när som helst 

utan att uppge anledningen till detta. 

 

 

6. Resultat och Analys 

 

I detta kapitel om resultat och analys skall jag redovisa intervjustudiens resultat och analys. I 

resultatet och analysen så kommer jag använda mig av mina fem intervjuer som jag hade med 

fem olika biståndshandläggare. Jag kommer att använda mig av deras yrkestitel samt en siffra  
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för identifikation när jag ska presenterar de svar som jag har fått i intervjuerna. 

 

Jag skall även i detta kapitel använda mig utav och relatera till  Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkraten och deras handlingsutrymme samtidigt som jag också utnyttjar Svenssons 

m.fl. (2008) och Lundquists (1998) syn på handlingsutrymmet. Slutligen använder jag mig 

även av tidigare forskning som jag jämför med mina egna resultat.  Jag använder mig 

dessutom av de svaren  jag kunnat få utifrån intervjuerna med biståndshandläggarna om deras 

handlingsutrymme för att kunna besvara mina frågeställningar. 

 

Vid bearbetningen av data så har jag kodat det empiriska materialet genom att söka upp och 

kategorisera olika svar från intervjuerna, för att sedan lägga dem under vissa specifika teman i 

analysen. Teman där jag redovisar mitt resultat och analyser ligger under följande rubriker: 

Synen på yrket, lagar och regler, ekonomi och handlingsutrymme.  

 

 

6.1 Synen på yrket 

 

Flera av de olika intervjupersonerna som jag har intervjuat har avgett liknande svar och deras 

syn på sitt yrke och sin roll har varit positiv. Det är viktigt att belysa hur biståndshandläggare 

tycker om och upplever sitt yrke, då jag anser att detta kan spegla hur en biståndshandläggare 

utför sitt jobb, hur han eller hon väljer att utnyttja sitt handlingsutrymme. Viktigt i praktiken 

är även graden av passion för yrkesrollen. Hjörne m.fl. (2010, s. 303) beskriver, utifrån 

tidigare forskning att gräsrotsbyråkraterna är de som bemöter brukaren ansikte mot ansikte 

som en del i sitt arbete, och att de är de som tar de institutionella besluten. En av 

biståndshandläggarna uttrycker sig så här: 

 

”Jag tycker att det är kul. Det är ju ganska snabba vägar, det är snabb handläggning, man vet sällan 

hur en vecka kommer att se ut.  

Det blir inte lika mycket… till skillnad när jag jobba med barn och familj där man jobbar max 4 mån. 

att göra en utredning medan det är mycket snabbare som biståndshandläggare där man i regel gör 

flera beslut per dag, eller utredningar.” 

 – Biståndshandläggare 1  

 

Några andra biståndshandläggare utryckte sig på följande sätt: 
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”Det är faktiskt mycket roligare än vad jag trodde. Det är tufft, det är ju tufft på ett annat sätt än att 

jobba där jag tidigare jobbat. Det är rätt tuffa beslut ibland man får ta. Samtidigt är det så här att 

många av våra äldre söker ju inte om de inte behöver hjälp, så de kan bli lätta beslut ibland. Det som 

kan vara tufft ibland är dessa särskilt boende besluten. Men annars tycker jag det är spännande och 

mycket roligare än vad jag trodde. Det är ju mycket dokumentation och det är mycket kontakt med 

brukare och övriga yrkesgrupper så det är ju en annan sida gentemot där jag jobbat tidigare och det 

är jätteroligt” – Biståndshandläggare 2 

 

”Det är roligt. Jag trivs jättebra, det är väldigt bra så jag trivs jättebra. Jag tycker att det allra 

roligaste är nog mötet med människor. Det gillar jag väldigt mycket. När man är på hembesök, via 

telefonsamtal, vårdplaneringar och det är både anhöriga, sjukhuspersonal, sjuksköterskor och man 

har väldigt mycket samtal med folk och det gillar jag mycket.” – Biståndshandläggare 3 

 

I princip så ger alla intervjuade biståndshandläggare en mycket positiv bild av att arbeta som 

biståndshandläggare. Alla har uttryckt sig på ett likartat sätt, lyft fram hur intressant det är att 

möta brukaren i olika skeden i deras liv och vikten av att kunna hjälpa olika individer med 

olika behov samt samarbeta med olika yrkesgrupper i rollen som biståndshandläggare. Sedan 

menade många biståndshandläggare att det förekommer mycket administrativt arbete, men 

detta har inte hindrat dem från att älska sitt yrke och sin roll som biståndshandläggare. 

 

 

 

6.2 Lagar och regler 

 

Biståndshandläggarna är medvetna om de lagar som de arbetar under, det vill säga att alla tar 

upp och diskuterar vikten och betydelsen av socialtjänstlagen i sitt arbete och sin 

handläggning av ärenden. De är även medvetna om vilka riktlinjer som finns inom deras egna 

respektive organisationer. Svensson m.fl (2008, s 54) menar att offentliga organisationers 

sociala arbete är präglat av byråkratiidealet, det vill säga att det finns regler och riktlinjer i 

systemet som ska följas och att detta system är uppbyggt för att vara till allas bästa. En 

biståndshandläggare verkade vara väl medveten om riktlinjerna, men förhöll sig ändå främst 

till socialtjänstlagen och vad som är mest lämpligt enligt den. 

 

”… riktlinjerna står ju inte över lagen för att.. det är klart att man förhåller sig till riktlinjerna men 

finns det behov utanför riktlinjerna så är de det individuella behovet som styr. Jag kan passa på att 
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säga att mina svar kommer vara som sådana att de delvis kommer spegla hur det är här och i andra 

kommuner som jag har arbetat i. Riktlinjer är ju riktlinjer och lagen är lagen och riktlinjerna anger ju 

lite grann vad politiker har sagt att de tycker är skäligt men det är klart att man i vissa fall behöver gå 

utanför riktlinjerna…”  

- Biståndshandläggare 1 

 

Biståndshandläggaren 1 menade att riktlinjerna är viktiga i sig, men att lagen är den som hen 

först och främst följer och använder sig av riktlinjer som en vägledning i sitt arbete. Hen 

uttryckte  att riktlinjerna inte alls är så individanpassade att de behöver följas rakt av, utan hen 

menade att man tar hänsyn till socialtjänstlagen och resonerar sig fram till vad som är rimligt i 

slutändan. 

 

 

Biståndshandläggare 3 uttryckte kring lagar och regler följande: 

 

”När jag började som handläggare så hade vi väldigt få riktlinjer, förvaltningsrätten tyckte att de 

skulle ha socialtjänsten som ramlag och att det skulle vara individuella bedömningar och inte ha 

några riktlinjer..” Biståndshandläggare 3 

 

Det som biståndshandläggare 3 menade på var att inga riktlinjer var specifikt utvecklade i 

denna kommun för hur hanteringen av biståndshandläggarnas handläggning skulle ske, utan 

här förklarade hen att man fick utgå ifrån sin egen tolkning och professionalitet och med 

socialtjänstlagen som ramlag, vilket Biståndshandläggare 3 beskriver i sitt uttalande.  

 

Michael Lipsky (2010, s. 17) skriver ”One can expect a distinct degree of noncomplience if 

lower level workers' interests differ from the interests of those at higher levels…”, vilket 

Michael Lipsky menar här att man kan förvänta sig en viss form av oenighet gentemot övre 

ledningen om en gräsrotsbyråkrats intressen skiljer sig från övre ledningen. 

Michael Lipskys påstående bekräftar delvis den attityd hos biståndshandläggarna, nämligen 

att riktlinjerna inte alltid lämnar ett handlingsutrymme för handläggare att kunna ta beslut som 

anses tillgodose en brukares behov. I sådana fall menar biståndshandläggarna att de gör en 

egen professionell tolkning av riktlinjerna för att sedan ta ett beslut utifrån sin egen tolkning. 

Många biståndshandläggare har vid intervjuerna uttryckt sig hur viktigt det är att se på det 

individuella behovet, och att riktlinjerna inte alltid är tillämpliga att kunna följas om det 
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individuella behovet skiljer sig mycket ifrån det som riktlinjerna uttrycker. Detta innebär inte 

att de ignorerar lagar och regler. De följer ständigt socialtjänstlagen och försöker se till att 

brukaren försöker nå upp till skälig levnadsnivå i bästa mån även om nu handläggarna inte  

tolkar att riktlinjerna har det som behövs för nå tillfredsställa en brukares rätt till skälig 

levnadsnivå. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004, s. 176-177) har i sin forskning funnit att det förekom brister i 

hur andra biståndshandläggare ser på det individuella behovet. Lindelöf och Rönnbäck (2004) 

menar att det individuella behovet ska vara styrande för själva processen av en utredning, att 

biståndshandläggare ska identifiera den hjälpsökandes behov och att insatserna skall utformas 

enligt lag utifrån önskemål, lämplighet, konstadseffektivitet och försäkran om en skälig 

levnadsnivå. De studier Lindelöf och Rönnbäck (2004) har utfört kring biståndshandläggare 

går i rak motsats till det som denna studies resultat har visat. Majoriteten av de intervjuade 

biståndshandläggarna i min studie har visat att det är de individuella behoven som är det 

styrande i utredningen, att brukarens önskemål beaktas och att man ser till att brukaren når 

upp till skälig levnadsnivå. Samtidigt ser man riktlinjerna som en slags vägledning som  

skapar rum och utrymme för en egen professionell tolkning. Biståndshandläggarna i min 

studie skapar en egen tolkning av regler och riktlinjer eftersom de ibland är otydliga och 

inkonsekventa vilket i sin tur skapar ett handlingsutrymme för handläggarna att med en viss 

frihet kunna bedöma och ta beslut som tillgodoser olika brukares behov. Ibland kan det hända 

att de beslut som biståndshandläggare tar inte alls går  hand i hand med vad riktlinjerna säger, 

men detta sker främst för att det individuella behovet kräver mer än det som antyds  i regler 

och riktlinjerna. 

 

Det som Michael Lipsky (2010) beskriver, nämligen att det förekommer en mindre grad av 

oenighet gällande riktlinjerna, stämmer överens även med det som Biståndshandläggare 4 

berättar om i följande:  

 

”Om en persons behov stämmer överens med hur riktlinjerna är skrivna, exempelvis städ. Om man 

inte har några särskilda behov, kan ju vara till exempel att man har en astma sjukdom eller något 

liknande och man inte kan ha det dammigt under en längre tid, men om det inte är så och man 

behöver hjälp med städ, då följer vi vägledningen (riktlinjerna) självklart. Men om det däremot inte 

skulle vara så, då är vi fria men då måste man kunna motivera varför givetvis, man kan inte göra 

exakt hur man vill” – Biståndshandläggare 4 
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Den tolkningen som jag har gjort av det som Michael Lipsky menar och av det som 

Biståndshandläggare 4 säger är att det faktiskt förekommer en viss grad av oenighet gentemot 

riktlinjerna. Biståndshandläggare 4 använder sig av sin frihet i rollen som myndighetsutövare  

av att göra en tolkning utav riktlinjerna för att kunna tillgodose behovet hos sina brukare, då 

de, som tidigare har diskuterats, inte alltid är individanpassade. Man poängterar dock att man 

inte är fri att göra exakt som man vill som biståndshandläggare, utan att man använder sig av 

riktlinjerna som en slags vägledning. Michael Lipsky (2010, s. 85) hävdar att eftersom 

gräsrotsbyråkrater har ett brett handlingsutrymme i sitt arbete kring sina brukare, så är de fria 

från all slags direkt observation från den övre ledningens chefer vilket leder till att Lipksy 

(2010) anser att de förtjänar en granskning av deras arbetsrutiner och prestationer. 

När jag ställde frågan ifall någon av biståndshandläggarna kände press från övre ledningen 

eller deras chefer att följa riktlinjerna, som om de vore huggna i sten blev svaret följande: 

 

”Nae det tycker jag nog inte.. eller jag har ännu inte känt den pressen, det är väl mer att man nu skall 

ompröva alla städbeslut.. så då får man ju följa dem..” – Biståndshandläggare 5 

 

”hmm, nae inte vad jag kommit i kontakt med.” – Biståndshandläggare 1 

 

”En viss press är det väl, dom gör väl lite mätningar och så..” – Biståndshandläggare 4 

 

”Ne inte så, det är just det med korttidsboendena, där känns det nästan som att det är den största.. där 

har vi verkligen press och ögonen på oss.” – Biståndshandläggare 3 

 

Som man kan se så finns det olika svar ifrån olika handläggare. Michael Lipsky (2010) 

skriver att ”Managers try to restrict workers' discretion in order to secure certain results, but 

street-level bureacurats often regard such efforts as illegitimate and to some degree resist 

them successfully.”, Han menar att chefer försöker begränsa handläggares handlingsutrymme 

för att säkerställa vissa resultat, men gräsrotsbyråkrater ser dessa försök som olämpliga och 

försöker i viss mån motarbeta sådana försök. I detta fall verkar Michael Lipskys påstående 

överlag stämma överens med det biståndshandläggarna berättar. Det förekommer faktiskt en 

press från övre ledningen eller deras chefer att följa riktlinjerna för att få fram vissa specifika 

resultat i sitt arbete.  

Biståndshandläggarnas mål är att, utifrån socialtjänstlagens 4 kapitel 1§, kunna se till att deras 
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brukare når upp till skälig levnadsnivå. Det är pressen för att kunna nå upp till skälig 

levnadsnivå som Michael Lipsky (2010) menar, utgör pressen från övre ledningen i arbetet att 

få specifika resultat. 

 

 

6.3 Ekonomi 

 

Svensson m.fl. (2008, s. 17) skriver att innebörden av att vara en socialarbetare är att man 

förfogar över någon form av resurs som en person vill komma i åtnjutande av. Exempelvis 

kan det vara en funktionshindrad medborgare som vill komma åt en resurs för att möta sitt 

egna behov i form av assistans. Jag ställde frågan till biståndshandläggarna om ekonomin i 

deras organisation spelade en stor eller liten roll i hur de utför sitt arbete och hur det påverkar 

resursfördelningen. 

 

” Vi ska ju naturligtvis tänka kostnadseffektivt, men det får ju aldrig inskränka på det faktiska behovet. 

Och det som mer är att i svåra ekonomiska tider får man mer påpekningar ifrån enhetschefer och 

personal från hemtjänst eller vad det nu kan vara,  varför man nu fattat ett visst beslut som dom har 

ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och då kan man få tillbaka  

ifrågasättande på det sättet, men  inte generellt. Ett behov är ett behov och är man berättigad till ett 

bistånd och man inte kan tillgodose det på något annat sätt så ska man få ett bifall på en sån 

ansökan.”  – Biståndshandläggare 1 

 

” I mitt fall liten skillnad, så kan jag känna. Jag ska ju inte styras av ekonomin liksom, att det kommer 

kosta så här mycket detta beslut osv. Enhetscheferna kan ju ha synpunkter på det. Det (ekonomin) är 

inte vårt problem. Utan vi gör beställningen utifrån de behov som finns och sedan kan inte vi liksom 

tänka på det fullt ut, att det kommer kosta för mycket. Men vi måste ju också hålla oss inom ramarna 

av det. Det måste finnas lite relevans i det hela.” – Biståndshandläggare 2 

 

De resurser som biståndshandläggarna förfogar över är inte alls påverkade på grund av 

ekonomin, det är slutsatsen som kan dras utifrån samtliga biståndshandläggare. Resurserna 

inom biståndshandläggarnas verksamhet fokuserar mer på det individuella behovet än på 

ekonomin och hur budgeten ser ut. Även i tidigare forskning så upplever många tjänstemän att 

de inte behövt avstå från insatser på grund av ekonomin (Wörlen 2010, s. 42).  

Är behovet där, så skall behovet kunna tillgodoses på något sätt oavsett om det går bra eller 
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dåligt för ekonomin i kommunerna. Samtliga biståndshandläggarna påpekade på den stora 

betydelsen och den enskildes behov och att eventuella nedskärningar i budgeten inte visar 

någon påverkan på arbetssättet hos biståndshandläggarna. 

Några av biståndshandläggarna uttryckte sig så här angående eventuella nedskärningar: 

 

” Egentligen gör jag ju inte det så mycket (blir påverkad). Det gör jag inte. För nu har vi ju sparkrav 

men kan inte säga att jag känner någon skillnad. Om någon ansöker om något som de har ett behov 

som inte kan tillgodoses på något annat sätt och är skäligt, då kan inte jag ge avslag på det för 

kommunen har dålig ekonomi.” Biståndshandläggare 3 

 

”Nä alltså som sagt, jag upplever det inte som så att man påverkas så mycket av budgeten, det som 

kan vara ibland faktiskt, är att vi har såna tillfälliga platser och då stängs dessa platser under 

sommaren.” – Biståndshandläggare 4 

 

Mina resultat visar att budgeten inte är en avgörande faktor som påverkar en handläggares 

frihet i  att kunna göra en egen tolkning av riktlinjerna och att göra egna bedömningar i sitt 

arbete. En biståndshandläggare har individen i fokus, deras behov är det som handläggarna 

vill kunna tillgodose om de har rätten till det enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1§. Men enligt 

biståndshandläggarna så framkom det även att under vissa ekonomiska perioder så begränsas 

antalet platser på så kallade äldreboenden och deras korttidsplatser. Samtliga 

biståndshandläggarna berättade att vid nedskärningar i budgeten, som påverkar äldreboenden 

och deras platser, så får biståndshandläggare börja prioritera de brukare som har det största 

behovet att komma in på en av dessa platser. I längden kan det handla om ganska få platser 

när det är sämre ekonomi i kommunen eller om alla platser redan är fyllda. Michael Lipsky 

(2010) skriver att ”The fact that street-level bureacurats must exercise discretion means that 

they must develop shortcuts and simplifications to cope with the press of responsibilities. If 

everything recieves priority, nothing does.”. Han menar att det faktum att gräsrotsbyråkrater 

behöver en viss typ av frihet i sitt arbetssätt innebär att de även måste skapa genvägar och 

förenkla sitt arbete för att kunna klara av att handskas med  och ta ansvar för problematiken. 

Om allt prioriteras, så förekommer det inte någon prioritering alls. Biståndshandläggarna 

måste kunna prioritera enskilda fall, eftersom de, precis som Michael Lipsky (2010) skriver, 

kommer inte att kunna prioriteras i lägen där varje fall prioriteras. Wörlén (2010, s. 28) menar 

att prioriteringar inte är något nytt, alla beslut som ska tas och där resurser skall fördelas så 

förekommer det prioriteringar och diskussioner kring fördelningen av de tillgängliga 
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resurserna. 

En biståndshandläggare uttryckte sig som följer gällande platser på äldreboenden i samband 

med ekonomin: 

 

”… det är boenden vi blir ifrågasatta som grupp då utan att gå in på någon speciell utredning. En 

gång kom chefen och skulle tillrättavisa oss att vi hade beviljat för mycket särskilt boende. Tror nog 

att det var främst för att det fanns en så lång kö och många som var och väntade. Men då kände inte vi 

att vi tog emot det så, vi kunde ändå motivera.” – Biståndshandläggare 3 

 

Samtliga biståndshandläggare uttryckte sig som så att förutsatt att det fanns goda utredningar 

och bra underlag och motiveringar till aktuella insatser så spelade ekonomin inte någon större 

roll. Handlingsutrymmet i arbetet blir med andra ord brett eftersom de har goda argument och 

underlag för varför insatser skall beviljas, vilket kan i slutändan gå emot riktlinjerna men även 

följa dem. Återigen så är det alltid individens behov som upplevs stå i fokus hos 

biståndshandläggarna. 

 

 

6.4 Handlingsutrymme 

 

Biståndshandläggarna diskuterade mycket kring sitt handlingsutrymme och hur de ser på den 

friheten som följer med den. De lyfte fram betydelsen av att ha ett brett handlingsutrymme. 

Några hade inte direkt tänkt eller reflekterat kring innebörden av att kunna ha ett så stort 

handlingsutrymme som många av de berörda biståndshandläggarna faktiskt har. 

Biståndshandläggarna är nöjda med det stora handlingsutrymmet de har i sin yrkesroll, främst 

för att de ska kunna lägga upp sitt arbete så effektivt som möjligt. Det Michael Lipsky (2010) 

menar är att ett brett handlingsutrymmet skapar  stor frihet i en handläggares sätt att arbete, ta 

beslut och bestämma vilka åtgärder som skall  vidtas och därmed förbättra  möjligheten  att  

göra egna professionella tolkningar av riktlinjerna, vilket är något som underlättar arbetet  för 

handläggarna.  

 

Evans (2011) reflekterar kring handlingsutrymmet och anser att möjligheten att nå ett 

effektivt arbete ligger i att kunna skapa genvägar och inte följa procedurer som förekommer i 

ett gatubyråkratiskt perspektiv. Ett exempel från en biståndshandläggare: 
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”Vi har väl ganska stort handlingsutrymme för vi har omfattande delegation, jag kan säga att jag har 

ett ganska så stort handlingsutrymme. Det är viktigt, att kunna utföra det jobb som vi har, även för 

brukarens skull. Jag brukar ibland titta på rättsfall av liknande insatser när jag är osäker för att 

kunna göra ett beslut” - Biståndshandläggare 4 

 

”Jag tycker att det är flexibelt och det är också lite så här att man får ju, man kan planera sin dag 

själv faktiskt. Så jag tycker det är.. sen kan man tycka att det är ryckigt och ojämnt. Det kan bli riktiga 

toppar, stressigt och sedan blir det tvärtom och man får göra det man hinner med, uppföljningar osv.” 

– Biståndshandläggare 2 

 

Biståndshandläggarna menar att de försöker underlätta sitt arbete genom att bland annat titta 

på tidigare fall för att underlätta sin handläggning av ärenden. De försöker ständigt skapa 

genvägar för att effektivisera sitt arbete och hinna med det som de inte hinner, vilket inte 

alltid är det lättaste för dessa handläggare under tider av stress. 

 

Michael Lipsky (2010, s. 27) menar att per definition så arbetar gräsrotsbyråkrater i ett yrke 

där det förekommer ett stort handlingsutrymme och ständigt kontakt med brukarna. Jag valde 

då att ställa frågan om det var viktigt för handläggarna att ha ett så stort handlingsutrymme 

som de har. Många bekräftade att så var fallet och en handläggare menade: 

 

”Ja men i vissa fall är det nödvändigt (att ha ett stort handlingsutrymme) eftersom att från sjukhuset 

har man ett antal dagar på sig att personen ska komma hem efter att man fått en kallelse för 

vårdplanering och det medför till att man behöver ha det handlingsutrymmet att fatta de nödvändiga 

besluten att få personen hem så att det inte blir betalningsansvar till kommunen, men samtidigt skulle 

det inte göra mig någon skillnad egentligen om vissa beslut skulle behöva gå via chef men det skulle 

nog vara mer de beslut, särskilt boende, nej men de besluten som är lite mer kostsamma.. det skulle 

inte göra mig någon direkt stor skillnad” – Biståndshandläggare 1 

 

”Det har en stor betydelse så klart, att man ändå känner att man har utrymme att bedöma individuellt 

och att ifall det blir för litet utrymme så tolkar jag det  som så att du inte längre kan titta på det 

individuella utan då skulle det handla om att det blir tightare och tightare kring besluten. För det är 

så jag tänker med just det..” – Biståndshandläggare 2 

 

Båda dessa biståndshandläggare uttrycker vikten av att ha ett stort handlingsutrymme, främst 

för brukarens skull. Båda biståndshandläggarna påpekade att det är till fördel för brukarna att 
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deras handläggare har ett stort handlingsutrymme i sättet som de arbetar på, ett sådant kan 

skapa utrymme för professionella tolkningar av riktlinjerna så att behoven hos brukarna kan 

tillgodoses.  

Biståndshandläggare 1 berättar att ”…man skulle inte kunna ge besked vid hembesök om man 

beviljar något..” ifall handlingsutrymmet inte vore så stort som det är idag för 

biståndshandläggarna. Det som biståndshandläggare 1 menar med detta är att 

handlingsutrymmets bredd ger en frihet för handläggaren att kunna ge klara besked om att det 

finns möjligheter för att insatsen kan beviljas direkt på plats i mötet med brukaren eller inte.  

 

 

6.4.1 Ett eventuellt minskat handlingsutrymme  

 

Michael Lipsky (2010, s. 15) skriver ”The answer is that certain characteristics of the jobs of 

street-level bureaucrats make it difficult, if not impossible, to severerly reduce discretion.” 

Michael Lipsky menar att vissa yrken inom det sociala arbetet gör det svårt, eller nästan 

omöjligt, att minska handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna. Jag tolkar det som att han 

försöker visa att vissa yrken inom socialt arbete är i behov av ett omfattande 

handlingsutrymme och betydelsen av att kunna ha ett sådant  är stort. 

Då vikten av handlingsutrymmet diskuterades med biståndshandläggarna, så framkom det 

under intervjuerna vad innebörden av ett eventuellt minskat handlingsutrymme hos 

biståndshandläggarna skulle få för en slags inverkan i deras arbete. Några 

biståndshandläggare svarade följande.  

 

”Jag känner inte till något direkt så här… jag kan tänka mig att det som skulle kunna begränsa mitt 

handlingsutrymme vore ifall någon skulle ta ifrån mig delegationen på vissa insatser, men det har inte 

förekommit på en lång tid, inte under min tid här i alla fall kan jag säga..” Biståndshandläggare 4 

 

”Nu är ju arbetsläget som det är i Sverige nu, annars hade jag ju sökt mig vidare någon annanstans 

men.. Ja, jag tror inte det skulle vara funktionellt. Skulle det bli ett mindre handlingsutrymme så skulle 

man snart inom ledning och allting märka att det inte funkar på det sättet. Jag tror att den enskilde 

skulle bli ganska mycket i kläm då och skulle bli mer oro, 

man skulle inte kunna ge besked vid hembesök om man beviljar något. Jag tror det skulle kunna skapa 

oro, onödig oro dessutom.” – Biståndshandläggare 1 
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Biståndshandläggaren 1 upplevde det som att det hade varit sämre för  brukaren med  en 

minskad frihet i arbetet och de förslagna åtgärderna som handläggarna lägger fram. Hen 

uttryckte sig om vikten av att kunna ge ett så brett handlingsutrymme till 

biståndshandläggarna för att de ska kunna utföra sitt arbete och få det att fungera, och 

berättade att ett minskat handlingsutrymme hade varit en anledning för hen att söka jobb 

någon annanstans. 

Biståndshandläggare 4 hade svårigheter med att kunna komma på vad som skulle kunna 

begränsa dennes handlingsutrymme, men instämde på det hela taget med Biståndshandläggare 

1, i dennes syn på situationen. 

 

 

6.4.2 Vad tycker biståndshandläggarna kan påverka handlingsutrymmet 

 

Många av biståndshandläggarna är medvetna om hur viktigt det är med att kunna ha ett så 

brett handlingsutrymme som många har idag. Svensson m.fl. (2008, s. 16) menar att 

handlingsutrymmet kan påverkas av flera olika faktorer. Faktorer som rutiner i verksamheten, 

professionella tolkningar samt traditioner och liksom individuella faktorer hos handläggare 

och klienter och själva interaktionen emellan har betydelse. Svensson m.fl. (2008) skriver att 

man har en stor frihet i arbetet medan man fortfarande är styrd av lagar och regler, 

överenskommelser och traditioner.  

 

Jag ville i intervjuerna initiera en diskussion kring vad biståndshandläggarna själva tycker kan 

påverka deras handlingsutrymme i deras verksamhet. Det blev lite delade svar eftersom 

många inte alls var medvetna om vad som påverkar eller skulle kunna påverka deras 

handlingsutrymme.  

 

” Det finns det säkert, men det är ingenting som jag kommer på just nu.” – Biståndshandläggare 5 

 

”Jag känner inte till något direkt så här… jag kan tänka mig att det som skulle kunna begränsa mitt 

handlingsutrymme vore ifall någon skulle ta ifrån mig delegationen på vissa insatser, men det har inte 

förekommit på en lång tid, inte under min tid här i alla fall kan jag säga..” Biståndshandläggare 4 

 

”Ja, vad är det som begränsar mig från att.. bevilja allt möjligt.. Men det är väl dels riktlinjerna, 

kulturen på stället och man är ju påverkad på något sätt.” Biståndshandläggare 3 
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De olika biståndshandläggarna var inte fullt medvetna om vad som skulle kunna påverka 

deras handlingsutrymme. Många av dem kände inte till något som kunde begränsa deras 

handlingsutrymme, men i slutändan så kom de ändå fram till att det fortfarande är både chefer 

och riktlinjer som skulle kunna begränsa deras handlingsutrymme trots att de redan idag har 

ett brett handlingsutrymme att vid behov gå utanför ramarna med. Handläggarna talade 

dessutom om att begränsningar i deras sätt att arbeta skulle kunna leda till en ökad otrygghet 

hos brukaren, eftersom svar på ifall en insats kan beviljas eller inte på plats inte vore möjligt 

med ett mer begränsat handlingsutrymme. Även möjligheten till att lägga upp arbetet på bästa 

möjliga sätt utifrån ens egen arbetssituation för att effektivisera arbetet vore inte heller möjligt 

ifall handlingsutrymmet minskade och en ökad restriktion förekom från övre ledningen. 

Arbetskultur och arbetstraditioner spelar också en roll i hur handlingsutrymmet skulle kunna 

påverkas, eftersom många av handläggarna brukar diskutera och rådgöra med varandra för att 

få en gemensam och ett rättvisetänkande där lika fall skall behandlas lika och att resurserna 

skall fördelas rättvist. 

 

 

6.4.3 Betydelsen av handlingsutrymmet i yrket 

 

Det är även viktigt att se vilken betydelse handlingsutrymmet hade för biståndshandläggarna. 

Hur dessa biståndshandläggare förhåller sig gentemot de riktlinjer de har i kommunen och  

sitt handlingsutrymme. Lundquist (1998, s. 107-117) förklarar att en gräsrotsbyråkrat har fyra 

olika förhållningssätt som handläggare i sitt arbete, vilket jag sedan tidigare tagit upp i teori-

kapitlet.  

 

Många av de intervjuade biståndshandläggarna utgår ifrån Lundquists (1998) första och andra 

punkter. Och de är att de antingen följer organisationens riktlinjer utan att diskutera dom eller 

ifrågasätta dom, vilket i sin tur kan leda till att man får berätta för brukarna/klienterna att 

handläggarna har regler att följa och att det är dessa regler som faktiskt gäller nu. Samtidigt så  

väljer de även att arbeta inifrån sin organisation för en förändring, d v s att man ska lyfta fram 

problem för chefer och alla andra inom sin egen organisation för att kunna arbeta för att skapa 

ett mer utvidgat handlingsutrymme 

 

Detta gör de eftersom jag tolkar det så att de har riktlinjerna och lagen som stöd i sitt arbete, 
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men uppmärksammar även problemen med att riktlinjerna inte är individanpassade. En 

biståndshandläggare säger följande: 

 

”Ja alltså, vi har ju riktlinjer och det är ett kompletterande stöd i vårt arbete. Jag personligen tycker 

det är bra att ha dem som ett stöd. Men sen är det inte direkt att man alltid går efter vad riktlinjerna 

säger, man måste ju se efter vilket behov den vederbörande har” - Biståndshandläggare 5 

 

Handlingsutrymmet är viktigt för biståndshandläggaren 5 och ser det som ett stöd i sitt arbete. 

Biståndshandläggare 5 förklarar att det individuella behovet styr mycket av de insatser som ska kunna 

tillgodose en skälig levnadsnivå, inte riktlinjerna. Biståndshandläggare 4 förklarar vikten av 

handlingsutrymmet på följande sätt: 

 

”Det är viktigt (att ha ett handlingsutrymme), att kunna utföra det jobb som vi har, även för brukarens 

skull. Jag brukar ibland titta på rättsfall av liknande insatser när jag är osäker för att kunna göra ett 

beslut. Jag brukar oftast utgå ifrån rättsfallen, för riktlinjerna är ju satta utifrån rättsfall och lagen, 

och det är säkert människor som är mer utbildade än mig i socialtjänstlagen som har handskats med 

tolkningen av den.. men är det som så att det nämnden vill, att jag ska ge avslag på ett osäkert beslut 

så gör jag det, då de också vill pröva hur det egentligen ligger till rättsmässigt så att säga..” 

Biståndshandläggare 4 

 

Biståndshandläggare 4 förklarar att hen ser vikten av ett brett handlingsutrymme i yrket, men 

samtidigt att hen har riktlinjerna som en trygghet och accepterar dem som de är. En viktig sak som 

Biståndshandläggare 4 tog upp var just rättsfall av liknande insatser. Vid tveksamheter så valde hen att 

ta del av de tidigare rättsfallen vad som sagts om olika insatser och utgå ifrån det aktuella rättsfallet.  

 

 

6.5. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har biståndshandläggarna betydande samsyn kring friheten i sitt arbete 

med det breda handlingsutrymme som finns i rollen som biståndshandläggare. Samtliga 

berättar att de trivs enormt mycket i sin position som biståndshandläggare i sina respektive 

kommuner och verksamheter. Riktlinjer och lagar är något som styr biståndshandläggarna i 

sitt arbete och hur de arbetar, då Socialtjänstlagen är något många alltid efterföljer, däremot är 

riktlinjerna lite mer flexibla och möjliga att tänja på och göra egna professionella tolkningar 

av i och med det breda handlingsutrymme de har till sitt förfogande. De flesta av de 
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intervjuade biståndshandläggarna anser att riktlinjerna inte är individanpassade, vilket innebär 

att de oftast betraktas som en slags vägledning, något som är öppet för tolkning och inte som 

något som är hugget i sten.  

 

Politiska beslut i form av att få arbeta utifrån en ny budget inför en ny period är inte något 

som styr mina biståndshandläggare i någon större utsträckning. Biståndshandläggarna 

förklarar att det individuella behovet inte kan anpassas efter en budget eller efter nya riktlinjer 

som tillkommit. Finns behovet så skall behovet kunna tillgodoses på något sätt oavsett hur 

ekonomin går bra eller dåligt.  

 

Biståndshandläggarna var samtliga tveksamma till vad som skulle kunna begränsa deras 

handlingsutrymme och sättet de arbetar på. Några lyfte fram att ifall delegation från vissa 

insatser fråntogs dem så skulle det ha en påverkan på sättet de arbetar, dock mest kännbart för 

brukarna eftersom handlingsutrymmet då minskar och tydliga besked inte kan ges.  

Samtliga biståndshandläggare lyfter fram vikten av att ha ett brett handlingsutrymme, inte 

minst för brukarens skull, eftersom det skapar en trygghet för brukaren, att ha en handläggare 

som kan ta beslut direkt på plats. Biståndshandläggarna menade även att ett brett 

handlingsutrymmet innebär en stor frihet i yrket vilket underlättar för handläggarna eftersom 

de då kan prioritera i ärenden, ta viktiga beslut och besluta för vilka åtgärder som kan sättas in 

för att se till att brukaren når upp till skälig levnadsnivå. Socialt arbete är ett arbete i ständig 

förändring och ett stort handlingsutrymme framstår på grund av detta närmast som en 

nödvändighet. 

 

 

7. Slutdiskussion 

 

Mitt syfte med denna studie var att göra en analys över hur riktlinjer, lagar och regler 

påverkar en biståndshandläggares handlingsutrymme. Under mina intervjuer så upplevde jag 

att det var ganska stor samsyn bland biståndshandläggarna kring den frihet som handläggarna 

har i sitt yrke samt deras upplevelser. Olikheter gällande begränsningar i handlingsutrymmet 

samt dess flexibilitet visade sig vara mindre än förväntat. Riktlinjerna var inte alls något som 

man behövde följa strikt med stor press från övre ledningen utan  istället fungerade de mer 

som en vägledning till hur man kan gå tillväga vid bedömningar och insatser. 
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Socialtjänstlagen var en lag som följdes också men mer strikt i jämförelse med vad 

kommunens regler och riktlinjer säger, eftersom de är mer öppna för tolkning i jämförelse 

med socialtjänstlagen. Det jag menar är att både socialtjänstlagen och riktlinjerna inom 

respektive kommun följs, däremot är riktlinjerna något som kan tänjas mer på i jämförelse 

med socialtjänstlagen. 

 

Majoriteten av biståndshandläggarna tenderade främst att titta till på de individuella behoven, 

vilket jag menar är naturligt mot bakgrund av att riktlinjerna riskerar bortse från individuella 

behov hos brukaren till skillnad från biståndshandläggarna. Riktlinjerna begränsade därmed 

inte alls biståndshandläggarna till så stor del som jag förväntade mig att  de skulle göra. 

Handlingsutrymmet var brett med den  frihet  som behövs  för att biståndshandläggare skall 

kunna göra en professionell tolkning av riktlinjerna för att i möjligaste mån kunna avgöra 

vilka beslut som är mest lämpade att åtgärda en brukares behov.  

 

Till min förvåning upplevde sig  inte heller biståndshandläggarna begränsas i sitt arbete av  

ekonomiska ramar, utan återigen står  brukarens behov i fokus oavsett hur budgeten såg ut i 

respektive kommun. 

 

Kring min första frågeställning  hur ett begränsat handlingsutrymme kan förväntas påverka en 

biståndshandläggare, upplevde jag att många biståndshandläggare var tveksamma till vad som 

kunde begränsa deras handlingsutrymme. När man ser på de svar som biståndshandläggarna 

ger så ser man hur betydelsefullt ett brett handlingsutrymme är för yrken inom socialt arbete 

och att det framstår som viktigt att inte begränsa biståndshandläggarna  främst med tanke på  

livskvalitén för de äldre i kommunerna. Ett begränsat handlingsutrymme skulle kunna skapa  

osäkerhet hos brukarna och jag anser att det är av lika stor vikt att brukarna känner trygghet 

hos den biståndshandläggare som man möter som av de normer som dikteras av lagstiftning 

och riktlinjer. 

 

Kring  min andra frågeställning, där jag undrade hur biståndshandläggarna tänkte och 

resonerade kring sitt handlingsutrymme uppkom  intressanta diskussioner. Jag blev något  

överraskad över att biståndshandläggarna inte hade reflekterat över  den makt de har i kraft av 

sin frihet inom sitt yrke som kommer med ett brett handlingsutrymme. Återigen  var det 

följdfrågor som fick dem  att reflektera över innebörden av friheten och flexibiliteten över den 

makt de har till sitt förfogande i sitt handlingsutrymme och  över att de kunde göra skillnad 
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med genom denna makt och frihet. Vikten av att ha ett brett handlingsutrymme var ständigt 

uppe i våra diskussioner. Det sociala arbetet är i ständig rörelse och förändring och det är bl.a. 

biståndshandläggarna som kan använda sin professionalitet och friheten i sitt 

handlingsutrymme för att se till att verksamheternas mål uppnås.  

 

Enligt socialtjänstlagen skall biståndshandläggarna se till att brukarna når upp till skälig 

levnadsnivå. Begreppet skälig har mött en hel del diskussion och kan beskrivas som vagt. 

Detta väcker frågor kring varför biståndet endast ska nå upp till skälig levnadsnivå. Här kan 

konstateras att lagstiftaren undvikit det mer exakta begreppet god levnadsnivå? Skälet är att 

samma måttstock inte kan användas oberoende av kontext vilket innebär att skälig 

levnadsnivå varierar mellan olika kommuner. Förändringar i ekonomin spelar med andra ord 

roll vilket kommer att påverka handläggarnas handlingsutrymme. Vad dessa fortsättningsvis 

kan göra är att väga samman alla faktorer av betydelse för den enskilde brukarens levnadsnivå 

och som norm använda t.ex. en låginkomsttagares situation i hemkommunen. Här finns goda 

motiv för studier kring hur olika kommuner löser detta och kring de motiv enskilda 

biståndshandläggare har för sina beslut.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Preliminära Intervjufrågor 

 

Allmänna frågor: 

1- Vad du heter, hur gammal är du? 

2- Vilken slags utbildning har du? 

3- Anser du att din utbildning har förberett dig tillräckligt mycket inför arbetslivet? 

 

 

Arbetsrelaterade frågor: 

4- Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

5- Hur är det att arbeta som en biståndshandläggare? 

6- Hur är det att besöka en brukare i hemmet, respektive på sjukhuset?  (Är det lättsamt, jobbigt, 

stressigt osv) 

7- Beskriv hur möjligheterna ser ut att kunna bevilja brukare olika insatser i er kommun  

 

Lagar och regel-frågor: 

8- Vilken/vilka lag/lagar är det ni ofta kommer i kontakt med? 

9- Hur ser era riktlinjer ut i er verksamhet? Är dessa riktlinjer något ni följer rakt igenom eller brukar 

ni kompromissa i vissa fall? 

10- Anser du att det förekommer stor press från övre ledningen att följa riktlinjerna? 

11- Har ni haft någon/några konfronteringar från övre ledningen gällande riktlinjerna? 

 

Ekonomiska frågor: 

12- Tycker du att ekonomin spelar en stor eller liten roll i hur ni utför ert arbete? Utveckla ert svar! 

13- Kan ni som biståndshandläggare känna av eventuella nedskärningar eller upprustning av budgeten 

i ert sätt att arbeta och handlägga? 

14- Hur reagerar brukarna som ni kommer i kontakt med om nyheter kring nedskärningar? 

 

 

Frågor som berör handlingsutrymmet direkt: 

15- Vad är din syn på ditt handlingsutrymme i ditt arbete? 

16- Vad innebär det, enligt dig, att kunna ha ett handlingsutrymme som handläggare? 

17- Känner du till några eventuella gränser för ditt handlingsutrymme som är satta av organisationen? 

Utveckla svaret om möjligt. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Skulle Du vara intresserade av att delta i  en studie om handläggares handlingsutrymme 

inom er verksamhet? 

Hej! 

Mitt namn är Samir Heremic och jag är en socionomstudent som är inne på min 6:e 

termin på Linnéuniversitetet och skall nu göra mitt examensarbete inom socialt arbete. 

Jag söker nu biståndshandläggare som kan vara villiga att ställa upp på en intervju på 

ca 45-60 min. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur handlingsutrymmet i 

det praktiska arbetet påverkas vid olika politiska beslut och förändringar i 

verksamhetens riktlinjer, detta för att kunna få en förståelse för vilken slags påverkan 

detta har på handlingsutrymmet hos en handläggare.  

 

Jag hoppas att Du finner detta ämne jag fokuserar mig på spännande och att Du blir 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Det skulle betyda oerhört mycket för mig 

om Du vill ta dig tid att ställa upp på en intervju till min studie. Jag garanterar 

anonymitet till alla deltagare och organisationer som deltar i studien samt vid 

eventuella samtal om klienter då jag ska avidentifiera alla handläggare och kommuner 

som berörs av min studie. De enda som kommer kunna ta del a v dessa uppgifter är jag, 

min handledare för studien och min examinator. Denna medverkan är helt frivillig och 

Du kan avbryta intervjun när som helst utan att uppge varför. Intervjun kommer att 

spelas in för att kunna transkriberas, syftet med inspelningen  är att det ska hjälpa mig 

göra en fördjupad analys av intervjuerna. Det är endast jag som kommer ha tillgång till 

intervjuerna i sin helhet och transkriberingsskriften. Examensarbetet kommer sedan att 

publiceras, då det är en offentlig handling och Du kom mer även kunna ta del av den. 

 

Jag hoppas att detta examensarbete kommer att skapa en bättre förståelse för hur 

handlingsutrymmet kan påverkas hos en handläggare vid olika politiska beslut. Tack för 

Du tog din tid att läsa detta informationsbrev och jag ho ppas Du vill ställa upp med 

medverkan i studien! 

 

Om du har några frågor så får du gärna kontakta mig via telefon eller mejl!  

 

Med vänliga hälsningar  

Samir Heremic 

Mail: sh222rh@student.lnu.se 
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