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Sammanfattning 
Studien handlar om biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Handläggningens villkor 

studeras med avseende på handläggarnas handlingsutrymme samt eventuella dilemman 

handläggarna kan ställas inför. 

  

Datamaterialet har samlats in med semistrukturerade intervjuer med tre biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen i en norrländsk kommun. Intervjuerna analyserades med hjälp av 

innehållsanalys, samt till viss del Grounded Theory. Studiens teoretiska ram utgörs av Michael 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. 

  

Resultatet visar att det uppstår ett flertal dilemman under handläggningen, bland annat 

svårigheten att definiera skälig levnadsnivå samt handläggarnas funderingar kring riktlinjer för 

deras verksamhet och ifall riktlinjer ska överträdas eller böjas i beslutet.  Samtliga av dessa 

dilemman påverkar, men också blir påverkade av biståndshandläggarnas handlingsutrymme. 

Studien visar att biståndshandläggning är ett komplext yrke där handläggarna ständigt ställs 

inför olika dilemman och komplexa överväganden. 

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, Biståndshandläggning, handlingsutrymme, äldre, dilemman, 

svårigheter, skälig levnadsnivå, äldreomsorgen, socialt arbete, riktlinjer. 
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Inledning 

  

Biståndshandläggare är anställda tjänstemän inom den kommunala äldreomsorgen som arbetar 

med myndighetsutövning, närmare bestämt med att besluta om den sökandes ska beviljas 

bistånd från kommunen. Detta bedöms utifrån skälig levnadsnivå. Det bistånd den enskilde kan 

få av biståndshandläggare inom äldreomsorgen är bland annat hemtjänst och äldreboende. 

Biståndshandläggarna anses vara en svårdefinierad yrkesgrupp. Det finns inte några uttalade 

krav för vad en handläggare behöver för formell kompetens, därav är det en stor variation på 

utbildningsbakgrund bland de anställda (Norman & Schön 2005). Det finns inte heller någon 

tillförlitlig statistik om hur många biståndshandläggare som finns (Socialstyrelsen, 2016). Detta 

gör att det är mycket om biståndshandläggarna som är främmande. Att arbeta som 

biståndshandläggare innebär svåra arbetsuppgifter och hantering av mänskliga problem. Det 

innebär också att en professionell ska kunna använda sina egna erfarenheter i arbetet likt ett 

instrument för att kunna lösa dessa problem. Då socialtjänstlagen endast sätter de ramar som 

biståndshandläggare bör följa har kommunens politiker tillit för att biståndshandläggare på 

bästa sätt utför sitt arbete (Börjesson, 2010). Biståndshandläggare har ansvaret att själva avgöra 

vilka insatser som är till den enskildes fördel och dessa kommer behöva öka i antal, med hänsyn 

till antalet äldre i Sverige. Biståndshandläggarens arbete sägs även ha blivit mer komplext och 

att komplexiteten ökar med de förändringar som sker i välfärdsstaten (Börjeson, 2010) . 

  

Sveriges befolkning blir allt äldre. Socialstyrelsen (2016) uppmärksammar att Sverige står inför 

en utmaning då antalet äldre ökar i och med utvecklingen av mediciner, därmed ökar också 

behovet av vård och omsorg för de äldre. Det är ingen nyhet. Börjeson (2010) skriver att år 

1968 fanns det endast 100 hundraåringar men att detta beräknas öka år 2031 till 2500 individer. 

Det råder även brist på personalstyrka och tid för biståndshandläggare (Hammarström, 2004). 

År 2017 hade cirka 313 000 äldre insatser från Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2018). Detta 

innefattar bland annat trygghetslarm, ledsagning, matdistribution och boendestöd. Att äldre 

också blir kvar i hemmet, snarare än att flytta till boende, ökar biståndshandläggarnas ärenden 

(Socialstyrelsen, 2016). Vi kan då anta att uppmärksamhet behöver riktas åt 

biståndshandläggare och deras centrala roll i det ökade behovet av omsorg för äldre. 

Biståndshandläggare har redan ett stort antal klienter, detta bidrar till stress för att hinna med 

uppföljningar som har blivit eftersatt då deras arbetsbelastning har ökat (Norman & Schön 

2005). 
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Syfte & Frågeställningar 

  

Då befolkningen blir allt äldre behöver biståndshandläggare troligtvis öka i antal. Studien 

ämnar att undersöka biståndshandläggares handläggning inom äldreomsorgen. Syftet delas in 

i två mer precisa frågeställningar; 

1. Vilka dilemman uppstår under handläggningen? 

2. Hur påverkar handlingsutrymmet handläggningen? 
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Centrala begrepp 

Verksamheten bedrivs utifrån, kommunala och nationella riktlinjer, Socialtjänstlagen och 

begreppet skälig levnadsnivå. I detta kapitel kommer dessa begrepp beskrivas för att skapa en 

helhet kring hur biståndshandläggare arbetar  samt visa en bild hur verksamheten fungerar. 

Vidare kommer kapitlet beskriva begreppet Compassion Fatigue som handlar om 

handläggarens arbetssätt och vilka konsekvenser deras engagemang kan orsaka.  

  

Socialtjänstlagen 

 

Socialtjänstlagen är den ramlag som biståndshandläggare beslutar utifrån. Att Socialtjänstlagen 

är en ramlag innebär att lagen inte går in på detalj hur biståndshandläggare ska bedöma den 

enskildes rätt till bistånd (Börjeson, 2010). Handläggarna har ansvaret att besluta om rätten till 

bistånd för den enskilde, med stöd från Socialtjänstlagen (2001:453) och utifrån sitt 

professionella kunnande (Börjeson, 2010). Genom denna lag har politiken lämnat utrymme för 

den professionelle att kunna bedöma utifrån individens behov och som Börjeson (2010) 

beskriver, utifrån de enskilda och unika fallen. 

  

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen följer de mål som Socialtjänstlagen beskriver i sin 

handläggning. Dessa mål är, möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden 

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare grundas alltid 

biståndshandläggarnas ställningstagande i sitt beslut utifrån 4 kap. 1§ SoL, som lyder “Den som 

inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.” (Fridström 

Montoya, 2014). Den enskilde har rätten att överklaga sitt beslut. Detta menar Fridström 

Montoya (2015) är till den enskildes fördel då de beslut som kommunen fattar har sådan stor 

inverkan på den enskildes liv. 

  

Riktlinjer 

 

Då Socialtjänstlagen är en ramlag har kommunerna skapat riktlinjer för handläggarna. Dessa 

riktlinjer är antagna av de lokala politikerna för att; sätta ramar för kommunens ekonomi, skapa 

en rättvis fördelning av insatser, samt för att beakta personalens arbetsmiljö (Dunér & 

Nordström, 2006). Riktlinjerna, menar Börjeson (2010) är detaljrika och riktar 

biståndshandläggarnas insatser. De kan dock variera över tid. Dunér (2005) skriver att 

riktlinjerna bland annat kan ändras beroende på kommunens ekonomi och de normförändringar 

som sker. Dessa riktlinjer bör dock inte betraktas som rättskällor. Lind och Fridström Montoya 

(2015) beskriver att kommunens riktlinjer ibland får liknande ställning som föreskrifter och 

lagar inom myndigheter, vilket de professionella bör ta hänsyn till i praktiken då rätten inte 

kommer stå bakom ett ställningstagande från myndigheten baserat på riktlinjer. Det finns även 
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nationella riktlinjer när det kommer till beslut som fattas rörande individer med 

demenssjukdom. Dessa är framtagna av socialstyrelsen och rekommenderar att handläggare ska 

erbjudas utbildning om demenssjukdom för att få en grundläggande förståelse för sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2018). 

  

Skälig levnadsnivå 

  

Skälig levnadsnivå är inte definierat i detalj i Socialtjänstlagen, utan det som beskrivs är att 

biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och därmed stärka hans eller 

hennes möjlighet att leva ett självständigt liv (SFS 2001:453). Skälig levnadsnivå beskrivs av 

Fridström Montoya (2015) som det mått biståndshandläggare använder för att avgöra vilken 

sorts insats som är lämplig för individen. En annan beskrivning av skälig levnadsnivå är att det 

är en gräns under vilken individer inte ska leva under skälig levnadsnivå. Biståndshandläggare 

kan med hjälp av lagens beskrivning av skälig levnadsnivå yrka i sin bedömning att den 

enskilde redan har en skälig levnadsnivå och inte är i behov av bistånd från kommunen 

(Fridström Montoya, 2015). 

  

Biståndshandläggare och handläggning 

  

En biståndshandläggare jobbar på en myndighet med många arbetsuppgifter. I dessa 

arbetsuppgifter ingår att avgöra och bedöma om en enskild hjälpsökare är i behov av insatser 

från kommunen och sedan fördela insatser. Ordet handläggare kommer även användas i texten 

som synonym till biståndshandläggare. 

  

Biståndshandläggare kontaktar individen först när denne ansöker om hjälp. Det vanligaste är 

dock att det är någon annan än individen själv som påtalar för myndigheten att individen är i 

behov av hjälp, då kallas det istället för en anmälan. I ett läge där det inkommit en anmälan ska 

handläggaren först undersöka om individen själv anser sig vara i behov av hjälp. Oberoende 

om det är exempelvis sjukvården eller nära anhörig som gjort en anmälan så måste det vara den 

enskilde själv som ansöker om hjälp enligt lag (Dunér, 2005). Biståndshandläggaren utreder 

sedan vad en enskild kan tänkas behöva för insatser. Handläggaren träffar ofta den enskilde på 

hembesök men kan också kontakta denne via telefon. Handläggaren fokuserar främst på vad 

den enskilde berättar. Om handläggaren anser att denne behöver mer information så kan det 

inhämtas från till exempel den enskildes anhöriga eller sjukhuset, förutsatt att den enskilde har 

gett samtycke till detta (Dunér, 2005). 

  

Biståndshandläggarna gör ett övervägande när det kommer till den enskildes önskemål och 

behov och samtidigt vad kommunen kan erbjuda utefter dess riktlinjer. Ibland kan det ske att 

en enskild får avslag på sin ansökan just för att kommunen inte erbjuder det som den enskilde 

ansöker om, för att det inte faller inom deras riktlinjer. Efter att handläggaren utrett om den 
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enskilde antingen har rätt eller inte rätt till bistånd beviljas eller avslås den enskildes ansökan 

(Dunér, 2005). 

 

Compassion fatigue 

 

Compassion fatigue kan förklaras som vad som uppstår när handläggare får ett medlidande för 

sina ärenden och detta orsakar en stress på arbetet. Begreppet kan även översättas till en psykisk 

och fysisk utmattning, orsakat av ett stort engagemang från handläggarens sida (Leon, Altholz 

& Dziegielewski, 2008). Bourassa (2009) skriver att när en handläggare blir för engagerad kring 

sitt ärendes situation kan de till slut bli utbrända av påfrestningen orsakat av deras engagemang.  

Vidare skriver Leon et al. (2008) att handläggarna kan få en minskad positiv upplevelse av 

arbetet när de drabbas av compassion fatigue. gentemot den enskilde samt en minskad positiv 

känsla för arbetet (Leon et al. 2008).  
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Teoretisk förankring 

  

I detta kapitel presenteras en teori om hur biståndshandläggares roll och hur de arbetar, samt 

tidigare forskning kring ämnet biståndshandläggning. Genom Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater beskriver kapitlet både biståndshandläggare på ett organisatoriskt plan, men 

också på ett professionellt. Teorin beskriver biståndshandläggarnas överväganden, svårigheter 

och deras roll och hur denna påverkar den enskilde. 

  

Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

  

Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av Michael Lipsky (1980) som skriver att 

gräsrotsbyråkrater är tjänstemän som arbetar direkt med den enskilde. Dessa tjänstemän kan 

vara poliser, socialarbetare, advokater, vårdpersonal med flera. Besluten de fattar har stor 

påverkan på den enskildes liv. Besluten är ofta snabba och individuella. Lipsky (1980) skriver 

att dessa beslut kan orsaka att tjänstemännen får hantera moraliska och etiska dilemman. Vidare 

skriver han att gräsrotsbyråkrater är de som har det yttersta ansvaret för individen samt som 

hanterar samhällets konflikter. Att gräsrotsbyråkrater har det yttersta ansvaret innebär att de har 

ett stort handlingsutrymme. Lipsky (1980) skriver att polismän exempelvis bestämmer vilka 

individer vars uppförande ska förbises eller om dessa ska arresteras, liksom lärare bestämmer 

vilka elever vars uppförande leder till kvarsittning. Detta handlingsutrymme ger 

gräsrotsbyråkrater en viss makt. Det betyder inte att de som anställda inte behöver rätta sig efter 

regler, lagar och normer, utan tvärtom skriver Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkraters 

yrkesutövning påverkas i stor del av bland annat politiska beslut, samhälleliga normer och den 

offentliga ekonomin. 

 

Även om gräsrotsbyråkrater har lagar att rätta sig efter är deras handlingsutrymme en vital del 

inom deras yrkesutövning. Lipsky (1980) skriver att det är omöjligt att reglera samt skriva lagar 

och riktlinjer för hur exempelvis poliser ska agera och hantera vissa situationer med individer i 

samhället. Det är inte möjligt att beskriva alla scenarion som kan uppstå i en gräsrotsbyråkrats 

arbete. Lipsky (1980) skriver att gräsrotsbyråkraters yrkesutövning går ut på att möta individer 

i deras situation, varför det är svårt att skriva ned hur tjänstemän ska agera i dessa situationer. 

Att gräsrotsbyråkrater måste tolka lagar, att etiska och moraliska dilemman inte kan regleras, 

samt att gräsrotsbyråkrater arbetar utifrån sin egen expertis är de tre diskretioner som utgör 

gräsrotsbyråkraternas arbetssätt. Detta är enligt Dunér och Nordström (2006) det mest centrala 

för gräsrotsbyråkraters beslutsprocess. Biståndshandläggare har ett stort handlingsutrymme, 

men däremot så skriver Dunér och Nordström (2006) med hänvisning till Pettersson (2001) att 

handläggarnas handlingsutrymme har minskat trots att lagen har varit oförändrad under en lång 

tid. Detta på grund av att den kommunala byråkratin har ökat och fått en starkare koppling till 

biståndshandläggarnas verksamhet. Handlingsutrymme har även minskat till följd av att 

kontrollen från kommunens ledning har ökat (Pettersson 2001). 
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Handlingsutrymmet ger inte bara gräsrotsbyråkrater ansvar och tolkningsfrihet, utan även en 

viss makt över den enskilde. Att ha det yttersta ansvaret betyder att gräsrotsbyråkrater är de 

som är närmast individen, Swärd och Starrin (2011) skriver att det är svårt att reglera hur de 

etiska och moraliska dilemman som uppstår i mötet med den enskilde ska lösas. Det är därför 

upp till handläggaren att använda sitt omdöme för att kunna lösa situationen på bästa sätt och 

att verksamheten har tillit att de anställda gör detta. Gräsrotsbyråkrater måste avgöra utifrån sitt 

omdöme när exempelvis självbestämmande råder och när andra medel måste tas in vid 

missbruksproblematik. Detta handlingsutrymme ger gräsrotsbyråkrater en makt över individen 

och ger dem ett inflytande som lagar inte råder över (Swärd & Starrin, 2011). 

  

Å andra sidan utgör lagar, regler och riktlinjer en viss gräns för gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme, Marie Wörlén (2010) skriver att man kan se hos vård-och omsorg (vom), 

och individ- och familjetjänstemän (IFO) att verksamheterna karakteriseras som lagstyrda 

verksamheter. I hennes studie uppger majoriteten av respondenterna att lagstiftningen är av vikt 

för att kunna fatta beslut, varför lagar och riktlinjer är en central del i gräsrotsbyråkratens 

yrkesutövning och som visar handläggare vart deras handlingsutrymme gränsar. Även om lagen 

skapar gränser för handlingsutrymmet skriver Wörlen (2010) att 90 % av IFO och vom-

tjänstemännen i studien fortfarande upplevde att de hade frihet att själva bestämma över sitt 

arbete. 

  

En annan aspekt som påverkar gräsrotsbyråkraters handläggning är resurser. Deras 

beslutstagande är både tidskrävande och kräver information. Lipsky (1980) skriver att 

byråkrater inom vissa verksamheter behöver överväga om mer information är värd tiden, eller 

om beslutet ska tas utifrån den bristfälliga information som samlats in. Som exempel tar Lipsky 

(1980) upp att socialarbetare ibland behöver offra hembesöket då pappersarbetet har blivit 

omfattande och kräver därför mer tid. 

Tidigare forskning 

 

För att hitta tidigare forskning så söktes artiklar i databaserna google scholar, SwePub samt 

SocINDEX. Sökorden som användes var: Socialt arbete, biståndshandläggare, handläggning, 

handlingsutrymme, dilemma och riktlinjer. Sökträffarna vi fick fram var främst nationell 

forskning från 2000-talet. Det var svårt att hitta forskning främst seniorforskning om ämnet. 

Därav använder studien ett begränsat antal artiklar i denna del.   

  

Begreppet resurser är förknippat med verksamheternas ekonomi. Wörlens (2010) studie visar 

att de flesta tjänstemännen som ingick i undersökningen upplevde att de verksamheter de 

arbetar på inte har tillräckliga resurser. En femtedel av respondenterna uppgav att verksamheten 

hade otillräckliga resurser. Wörlen (2010) skriver att respondenterna som arbetade med 

funktionshinder (IFO) var i större utsträckning missnöjda gällande vården av 

funktionshindrade, vilket var förvånande då IFO arbetar utifrån en god levnadsnivå, till skillnad 

från äldreomsorgen som arbetar utifrån en skälig levnadsnivå (Wörlen, 2010). Dessa brister i 

resurser orsakar att tjänstemännen måste göra prioriteringar, som då kan hämma 
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handlingsutrymmet. Tre fjärdedelar av respondenterna uppger att de behöver göra prioriteringar 

ofta i deras arbete, Wörlen (2010) skriver att det är svårt att visa på kopplingen mellan 

prioriteringar och handlingsutrymmet, hon diskuterar att en stramning av ekonomiska resurser 

logiskt sätt orsakar att tjänstemännen gör hårdare behovsprövningar. 

  

Biståndshandläggarens handlingsutrymme påverkas av flera olika saker vilket beskrivs i 

Lindelöf & Rönnbäcks (2004) avhandling. Handlingsutrymmet bestäms i första hand av 

lagstiftningen men handläggningen påverkas också av riktlinjer. Handläggarna förhåller sig ofta 

efter de insatser som kommunen har bestämda riktlinjer till, också kallad för insatskatalog. Om 

en hjälpsökande vill ha en insats som inte förekommer i katalogen så kan det resultera till att 

denne inte får någon hjälp, då denne inte tilldelas en status som hjälpsökande. Den byråkratiska 

proceduren som sker när någon söker hjälp har lett till att den hjälpsökande behov anpassas 

efter organisationens utbud. Handläggarna anses vara omedvetna om att inverkan med 

insatskatalogen leder till att deras handlingsutrymme blir begränsat. Utvecklingen går mot en 

ökad formalisering av behovsbedömningen då det kommer mer och mer riktlinjer som leder till 

en standardisering, vilket också påverkar handlingsutrymmet.  

 

Riktlinjerna inom en organisation kan vara ett sätt att åstadkomma kontroll över beslut då varje 

enskilt beslut kan få stora ekonomiska konsekvenser för organisationen (Lindelöf & Rönnbäck, 

2004). I avhandlingen framkom det att handläggare i första hand kunde se sig själva som en 

omsorgsgivare istället för en kommunal tjänsteman. Handläggarna tyckte att 

tjänstemannarollen var negativ och omgärdad av normer och strukturer. Trots detta så visade 

det sig att handläggarna inte använde sitt handlingsutrymme till fullo. Handläggarna rättar sig 

efter det lokala normsystemet och dess formella rutiner. De anses inte heller disponera över 

tillräckligt med tid för att göra överväganden, utan de blir istället tvingade att göra snabba 

beslut. Tidsbristen för handläggarna är ännu en begränsning för deras handlingsutrymme 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 
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Metod 

I detta kapitel presenteras hur vi gått tillväga med genomförandet av studien, vilka metoder 

studien använt, hur urvalsprocessen gått till, samt hur intervjuerna genomförts. Kapitlet 

beskriver hur vi analyserat materialet för att få fram datamaterialet, hur vi har förhållit oss till 

etiken samt hur tillförlitlig studien är. Kapitlet avslutas med att beskriva hur 

ansvarsfördelningen sett ut. 

Kvalitativ metod 

 

Studien kommer utgå från en kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod kan en få fram 

biståndshandläggarnas egna subjektiva upplevelser. Detta blir möjligt genom intervjuer som 

kommer vara källan till vår data (Lindgren, 2014). Vi anser att det bästa sättet att få svar på 

våra frågeställningar är genom en kvalitativ metod då vi genom intervjuer kommer få subjektiva 

beskrivningar från den enskilde gällande deras handläggning och om dilemman. En kvantitativ 

metod, så som enkäter eller registerforskning, skulle innebära att deltagarna i studien inte får 

lika mycket utrymme för att själv dela med sig av sina upplevelser av sitt yrke (Bryman, 2008). 

Metodologisk ansats 

  

Studien använder sig av en induktiv strategi, detta betyder delvis att studien inte har en given 

teori, denna skapas genom den empiri som insamlats genom exempelvis intervjuer (Dellgran & 

Höjer, 2013). Strategin betyder även att forskaren försöker gå in i intervjun förutsättningslöst 

och samlar in material. Som forskare lägger man därför undan sina förutfattade meningar och 

har inga riktade frågor i intervjun (Dellgran & Höjer, 2013). Denna strategi passar studien då 

studien endast riktas på en verksamhet och att en som forskare försöker att inte ha några 

förutfattade meningar innan datainsamlingen som kan påverka resultatet. Dock är svagheten 

med en induktiv ansats att diskussion behövs för att öka generaliserbarheten. Dellgran och 

Höjer (2013) menar att den induktiva strategin kan vara svår att få giltig i andra sammanhang 

än just i det sammanhang en undersöker, det vill säga att generalisera resultatet kan därför bli 

svårt. Dock kan studiens slutsats komma till användning för den verksamhet som undersöks, 

samt att andra verksamheter med samma metoder och arbetssätt kommer finna användning för 

studien. 

  

Vidare kommer en induktiv ansats väl i hand med innehållsanalysen då intervjuerna sker först, 

för att sedan arbeta fram nyckelord och kategorier (Hsieh & Shannon 2005). Genom att samla 

in datan induktivt är frågorna under intervjutillfället inte riktade. Dock bör man vara medveten 

om, som Starrin skriver (1994), att som forskare kan en inte kan vara helt förutsättningslös inför 

datainsamlingen. Exempelvis är det omöjligt att inte ha en teori i bakhuvudet när man skapar 

en intervjuguide. Vi är medvetna om detta och försöker därmed ha detta i åtanke när vi arbetar 

med denna studie. Vi försöker därför skapa så objektiva frågor som möjligt utan att nyansera 

dem med teori. 
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 Halvstrukturerade intervjuer 

 

Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer, också kallat halvstrukturerade intervjuer. 

Denna form av insamlingsmetod är den dominerande typen inom kvalitativt arbete (Dellgran & 

Höjer, 2013). Metoden är populär då den är anpassningsbar. Den ger forskningspersonerna en 

mall men individen får utförligt förklara sina upplevelser. Semistrukturerade intervjuer ger 

utrymme för intervjupersonen att uttrycka sig och därför möjliggör metoden ett djupare 

observationsplan (Nilsson, 2014). Nilsson (2014) menar att denna metod ger intervjupersonerna 

en möjlighet att förklara det mer komplexa upplevelserna, till skillnad från enkäter där utrymme 

för förklaring inte ges. Nackdelen med halvstrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna 

inte kan förbereda sig till hundra procent för hur intervjun kommer gå till då följdfrågor är en 

vital del i intervjun. 

 

Studien har en intervjuguide (Bilaga 2) där samma frågor ställs till alla intervjupersoner, vilket 

är vad som kännetecknar semistrukturerade intervjuer (Nilsson, 2014). Detta bidrar till mer 

jämförbara intervjuer, samtidigt som detta ger intervjupersonerna plats till att samtala. Vi tänker 

att detta kan bidra till att inga ledande frågor ställs som påverkar intervjupersonens åsikter, utan 

att det ställs öppna följdfrågor. Under intervjun ställer vi varannan fråga. Detta görs för att en 

ska kunna vara mer fokuserad på att ställa följdfrågor och den andre ska ha fokus på att ställa 

huvudfrågan. Vi gör på detta sätt för att samtalet ska flyta på bättre och att en kan komma på 

fler relevanta följdfrågor när det bara är en av oss som behöver fokusera på nästa fråga. 

Urvalsförfarande 

 

I studien finns kravet att de medverkande ska vara anställda som biståndshandläggare för 

handläggning om bistånd för äldre. Vi reflekterar om ifall studien ska ha en gräns för antal år 

handläggarna har varit anställda är nödvändig, eftersom de kan bli svårt att få utförliga svar från 

en handläggare som jobbat en kortare period. Vi resonerar dock att en sådan gräns inte är 

nödvändigt, utan att en skillnad på antal år en anställd jobbat kan visa på olika perspektiv och 

därmed vara till fördel för studien. 

 

Urvalsprocessen skedde i två faser. Vi kontaktade enhetschefen för utredning äldre i en 

kommun i Norrland via mail. Enhetschefen gav i sin tur ansvaret till myndighetens 

ärendecoach. Ärendecoachen skickar ut ett mail till de anställda innehållande vårt 

informationsbrev. Denna process är i första fasen och kallas för snöbollsurval. Detta sker genom 

en första kontakt med en person som har kontakter med tänkbara respondenter (Nilsson, 2014). 

Informationen förs sedan vidare. 

  

I andra fasen kontaktade de anställda som är intresserade oss genom sms för bokning av tid och 

rum för intervjutillfället. Denna process kallas för självselektion. Det sker genom att en individ 

själv anmäler att denne vill delta i en undersökning. Självselektion kan dock vara ogynnsam då 

en som forskare inte vet anledningen till varför de vill delta, anledningen kan vara både positiv 
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och negativ (Perlinski, 2009). Att delta i en studie kan sätta verksamheten på kartan, eller så 

deltar man i en studie för att visa på en verksamhets nackdelar. Det blir därför viktigt att 

intervjuaren ställer så objektiva frågor som möjligt, vilket vi har strävat efter vid skapandet av 

intervjuguiden (Bilaga 2). Studien använder sig av tre respondenter till de halvstrukturerade 

intervjuerna. Under urvalet sker ett bortfall då en person väljer att inte delta i intervjuerna. 

Genomförandet av intervjuerna 

  

Samtliga respondenter intervjuas på arbetsplatsen, i verksamhetens konferensrum. Denna miljö 

bidrar till att respondenterna kan känna sig bekväma då det är en miljö de är vana vid. Genom 

denna miljö undviker vi också att gå för nära inpå respondenterna utan håller det på en 

professionell nivå. Alla respondenter arbetade innan intervjun och möter upp oss i deras kontor. 

Innan intervjuns början sker småprat för att skapa en relation samt en genomgång av 

respondenternas rättigheter. Vi får ett muntligt samtycke gällande att använda ljudinspelare och 

vi informerar om de etiska ramar som finns i intervjun för att de ska kunna känna sig säkra och 

få en upprepning av vad syftet med intervjun är (Bryman, 2011). Detta gås igenom även om 

intervjupersonerna har fått informationsbrevet (bilaga 1). Bryman (2011) skriver att 

intervjupersonerna kan vilja testa forskarna för att se att syftet är spikat, varför vi gör en 

genomgång av studiens syfte innan intervjun. Respondenterna får även tid till att ställa frågor 

gällande informationsbrevet som mailades till dem (bilaga 1). Efter att information givits startas 

ljudinspelningen och vi ställer frågor utifrån intervjuguiden (bilaga 2). Vi väljer att spela in 

intervjuerna för att kunna rikta vår uppmärksamhet till respondenterna, att behöva anteckna 

skulle bidra till mer fokus på dokumentation än att lyssna och ställa följdfrågor. 

 

Samtliga intervjuer planerades ta 40–60 minuter, en av de tre intervjuerna tar 35 minuter, varav 

de andra två intervjuerna tar närmare en timme. Vi strävade efter att hålla denna intervjutid då 

vi upplever att det är en rimlig tid att kräva från handläggarna, resonerat utifrån att intervjuerna 

sker på respondenternas arbetstid. 

Innehållsanalys som analysmetod 

 

I studien används konventionell innehållsanalys, en sådan används vanligast när en viss 

företeelse ska beskrivas (Hsieh & Shannon 2005). Studien är även inspirerad av Grounded 

Theory (GT) som analysmetod för att kunna få ett grepp om problematiken. GT’s centrala del 

är att data skapar teorin (Starrin, 1994). Dessa metoder går väl i hand med studiens 

datainsamling då studien är induktiv och kvalitativ, dock skapas inte en teori i studien, varför 

konventionell innehållsanalys är det som används i studien. Då studien är induktiv går en 

förutsättningslöst in i datainsamlingen utan teorier (Dellgran & Höjer, 2013), något GT 

förespråkar då Starrin (1994) skriver att datainsamlingen ska ske innan teori väljs eller skapas. 

Studiens intervjuer transkriberas för att sedan kodas. Starrin (1994) skriver att studiens teori 

växer fram genom de idéer som bildas utifrån de koder som skapas genom transkriberingen. 

Det har dock varit svårt att leva upp till detta för att vår studie är så pass liten och tid för att 
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skapa teorier inte funnits. Därför används konventionell innehållsanalys. I en sådan metod 

fokuserar man på meningsbärande enheter som upplevs ha en viss betydelse det vill säga 

nyckelord. Vidare väljs meningsbärande enheter under kodningen som tros vara användbara för 

att fullgöra syftet i studien (Hsieh & Shannon 2005). Dessa meningsbärande enheter kommer 

användas i studiens resultat och analys. Vi får bland annat nyckelorden individen, tidspress, 

handläggning och samarbete. 

 

Därefter går vi igenom vilka nyckelord som hör ihop. Dessa bildar en kategori (Hsieh & 

Shannon 2005). Kategorierna blev bland annat bedömningssvårigheter, lika bedömning, den 

enskildes bästa, luta sig mot lagen, påverkar måendet, flexibilitet, svårigheter i jobbet och 

tidspress. I transkriberingen blir det tydligt att alla respondenterna på något plan känner en viss 

stress i sitt arbete, varför det blir en kategori, om än olika aspekter av stress. En annan aspekt 

som genomsyrar alla transkriberingar är bland annat svårigheten att definiera skälig 

levnadsnivå, varför detta också blir en kategori i studien. Kategorierna utmynnar sedan till flera 

olika teman (Hsieh & Shannon 2005). Vi får efter att vi gått igenom alla kategorier, temana 

stress & tidspress, riktlinjer & samstämmighet, skälig levnadsnivå och handlingsutrymme. 

Dessa bildar en röd tråd men visar ändå olika aspekter av biståndshandläggarnas arbete och 

handlingsutrymme. Detta möjliggör till en jämförande analys (Starrin. 1994). Figur 1 nedan 

visar hur vi kommer fram till ett av våra teman. 

 

 
Figur 1: Figuren visar ett kodningsschema som presenterar hur vi kom fram till ett av våra 

teman. 

  

Det är en subjektiv bedömning när man ska sluta samla in data för undersökningen (Starrin, 

1994). Starrin (1994) skriver att när det inte längre går att få in nya begrepp i sin kodning kan 

en tänka sig att ingen ny information tillkommer. Efter tredje intervjun sker ett bortfall där en 

respondent inte vill medverka. Vi reflekterade över att fler medverkande respondenter kanske 

skulle kunna bidra till mer data, men utifrån vad Starrin (1994) skriver gör vi bedömningen att, 
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utefter vad vi fått in under tidigare intervjuer, fortsätter vi inte datainsamlingen. Dock den 

övervägande faktorn till beslutet är den tidspress studien har. 

  

Validitet, reliabilitet och generalisering 

  

Validitet handlar om det en undersöker är relevant. Undersöker vi det som vi avsett att 

undersöka. För att ha en god validitet i sin studie behövs bland annat en bra planering och en 

adekvat intervjumetod. Reliabilitet innebär att om en studie kan få samma resultat om den skulle 

genomföras på nytt, eller om det finns risk att den kan påverkas av slumpen eller den miljö som 

råder. Det handlar alltså om intervjupersonerna kan ändra sina svar eller om de kan ge andra 

svar beroende på vem som intervjuar (Kvale & Brinkmann 2014). 

  

För att skapa en hög validitet har vi ett ständigt kritiskt förhållningssätt till det vi gör i studien 

och vi försöker att syftet ska överensstämma med vår metod. Vi har även undersökt det vi 

önskade att undersöka vilket är biståndshandläggarnas syn på deras egna handläggning och 

handlingsutrymme. För att skapa en hög reliabilitet har vi i intervjuerna varit noga med att inte 

använda oss av ledande frågor samt att använda samma frågor i samtliga intervjuer. Dock så 

används flera följdfrågor och dessa frågor var inte alltid samma i de olika intervjuerna. Att 

använda samma frågor på ett sådant sätt kan gynna reliabiliteten enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) dock kan det motverka kreativiteten i intervjun. Därav användes mycket följdfrågor för 

att kunna följa upp intressanta saker som sägs i intervjun. Detta leder till att alla frågor inte blev 

helt likadana i samtliga intervjuer men att det blir mer material av det som är intressant. Det är 

dock alltid svårt att försäkra sig om att ha hög reliabilitet då vi inte kan vara säkra på att vi 

påverkar intervjupersonen med till exempel vår sinnesstämning. 

  

Det kan anses svårt att generalisera studien när den baseras på tre intervjupersoner. Kvale 

(2008) kritiserar just det, att det kan vara svårt att generalisera när det kommer till kvalitativa 

intervjustudier med få deltagare. Det går likväl att generalisera trots att studien använder sig av 

få intervjupersoner. En form av generalisering är analytisk generalisering. Den bygger på om 

det kan tänkas att resultaten från en studie kan uppstå i andra situationer. Det handlar om att 

analysera likheterna och olikheterna i den kontext en studie är genomförd kontra en annan 

kontext som en vill applicera resultaten på (Kvale, 2008). Vi kan därför, i viss mån, generalisera 

det resultat som visas för att andra kommuner har liknande organisationer och utgår ifrån 

samma lagstiftning. 

Etiska överväganden 

  

Det finns fyra principer som används när det kommer till forskningsetik. Den första är 

informationskravet. Med det innebär det att intervjupersonerna får information om forskningens 

syfte på vilket sätt intervjun kommer genomföras och att det är frivilligt och att de kan avbryta 

om de önskar. Det andra är samtyckeskravet, vilket innebär att intervjupersonerna själva har 

rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. Det tredje är konfidentialitetskravet, vilket 
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innebär att de som deltar behandlas med största möjliga konfidentialitet och att avidentifiering 

kommer att ske. Det fjärde och sista är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna och 

informationen som samlas in endast kommer att användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Informationskravet uppfylls när vi kontaktar enhetschefen via mail och förklarar i korthet 

studiens syfte för att sedan skicka informationsbrev om studien. Informationsbrevet skickas 

sedan till de anställda i myndigheten där de anställda får läsa igenom det och får veta att det är 

frivilligt. Samtyckeskravet uppfylls efter att vi inhämtat muntligt samtycke från 

respondenterna. Konfidentialitetskravet uppfylls när vi avidentifierat respondenterna och 

presenterat resultatet så att ingen kommer att kunna kopplas till denne som intervjupersonen. 

Till sist uppfylls nyttjandekravet då brevet förklarar att informationen vi får av intervjupersonen 

endast kommer att användas i forskningsändamål och när arbetet är klart kommer det att finnas 

i en databas vid Umeås universitets elektroniska publiceringsdatabas, DIVA. Dessa fyra krav 

uppfylls genom att både skriva om dessa i informationsbrevet som vi skickade ut till de berörda 

samt att vi även tar upp dessa i början av intervjun. Det görs för att säkerställa att 

intervjupersonerna inte har missat informationen och att vi vet att intervjupersonen verkligen 

har tagit del av informationen. 

 

För att få bedriva forskning som innefattar människor krävs tillstånd (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vi förhåller oss till viss del efter lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Syftet med lagen är skydda och respektera de som deltar i forskning. Enligt lagen 

(SFS 2003:460) innefattas dock inte examensarbeten enligt 2 § men vi tar ändå lagen i 

beaktande. När forskning baserat på människor genomförs innebär det alltid ett etiskt 

ställningstagande och människor i studien kan exponeras för risk och skada. Tillvägagångssättet 

och metoden i en studie ska därför tas till hänsyn för att minimera risk och skada för människor 

som deltar i en forskningsstudie (Svedmark, 2012). Vi är medvetna om att det finns en risk att 

de som jobbar inom samma verksamhet som de intervjuade kan lista ut vem intervjupersonen 

är men det upplevs som en liten risk. Vi påtalade även detta problem till de intervjupersoner 

som ställde upp för att de skulle få en insikt om problemet och en chans att inte ställa upp på 

intervjun om det upplevdes som för stor risk. Frågorna som ställs är också så relevanta som 

möjligt och formulerade så att det inte är inskränkande på personen i fråga. 

Ansvarsfördelning 

  

Denna studie skriver vi tillsammans. Litteraturen som refereras till arbetet går vi igenom och 

överväger samt analyserar ihop. Under intervjuerna delas ansvaret gällande att vara 

samtalsledare och ställer varannan fråga för att kunna flika in och stödja varandra. Dock när 

transkriberingen av de semistrukturerade intervjuerna utförs så delar vi på dessa. En av oss fick 

en transkribering medan den andre fick två transkriberingar varav den ena intervjun var kortare, 

på detta sätt blev det jämställt. Vi kan med fördel bolla idéer med varandra under studiens gång 

och lär oss av varandra. Vidare hjälper vi varandra när en fastnar och ser till att studiens schema 

hålls. Det är en viss utmaning att skriva tillsammans då arbetet blir långsammare i och med att 
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vi båda ska vara överens om formuleringar. Vi delar även upp ansvaret när det kommer till 

presentationen av teman, där vi skriver två teman var för att sedan utföra analysen tillsammans. 

Resultat & Analys 

  

Detta kapitel presenterar resultatet av intervjuerna med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i en kommun i Norrland. Resultatet presenteras i fyra teman. De fyra temanen 

är; stress och tidspress, riktlinjer och samstämmighet, skälig levnadsnivå samt 

handlingsutrymme. Studien använder sig av dessa fyra teman för att kunna beskriva olika 

aspekter av biståndshandläggarnas handläggning, men också visa på den röda tråden mellan de 

olika temana och hur de påverkar varandra.  

 

Studiens resultat kommer även analyseras i samma kapitel för att skapa en flytande text som 

både presenterar, förklarar och tolkar. Detta bidrar till en mer lättläslig presentation av 

datamaterialet, samtidigt som analysen är innehållsrik och vi kan reflektera. Genom detta 

kapitel kan läsaren se hur vi har tänkt och reflekterar. Vi tror också att läsaren kommer uppleva 

det enklare att få en analys direkt för det presenterade temat, istället för att läsa igenom 

datainsamlingen i helhet för att sedan bli presenterad analysen. 

Presentation av respondenterna 

  

Alla respondenter i studien har arbetat som biståndshandläggare i minst ett år och den som har 

längst har jobbat i 11 år och samtliga har socionomexamen. 

Vi har valt att presentera biståndshandläggarna som respondenter med förkortningarna R1, R2 

och R3 för att illustrera enskilda uttalanden utan att avslöja dem vidare. För att tydliggöra 

citerade meningar av intervjupersonernas svar kommer de vara indragna och i kursiv skrivstil. 

När respondenterna nämner sin arbetsplats har vi bytt ut det mot xxx för att inte röja den 

geografiska plats studien undersökte. 

Stress och tidspress 

  

Samtliga av biståndshandläggarna uttryckte att de upplevde någon form av stress eller tidsbrist 

i deras arbete. 

  

(R3) Det är nog en generell uppfattning att det inte finns nog med tid, att det är 

mycket att göra. 

  

En av anledningarna till att de kände stress och tidspress var på grund av uppföljningarna som 

de ska utföra men inte riktigt hinner med. 
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(R1) När det är klart så skickar vi ett beslutsmeddelande till den enskilde och så 

ju då göra en uppföljning efter sex veckor om det beslut man har fattat. Det 

försöker vi göra men det hinns inte med hela vägen. 

  

(R3) Mål från nämnden kan ibland vara ställda lite högre än vad vi kan klara av 

men samtidigt inte helt orimliga, men de kan kännas hög att man inte hinner med. 

Det är tiden som gör det inte att det är för stora krav på oss, det är mer tidsmässigt 

att vi tex kan ha svårt med våra uppföljningsmål. 

  

Handläggarna sa även att de till viss del kunde känna en press på sig när de måste förhålla sig 

till budgeten i organisationen. En av handläggarna (R3) drar paralleller mellan budget och 

stress. 

  

(R3) Ja det kan man väl egentligen alltid göra när det handlar om tid, fler 

anställda skulle ju skapa mer tid men då ska det ju finnas en budget att anställa 

mer. 

  

Biståndshandläggarna anser sig aldrig klara med sitt arbete utan de upplever att det alltid finns 

mer att göra och om de är klara så ska de hjälpa andra handläggare. 

  

(R1) Man är ganska trött på att man ska hjälpa andra hela tiden. Inte trött på 

det…Jag önskar att vi hade kunnat slippa det. Att vi klarar vårt eget. Det kommer 

ut flera gånger i veckan på mailen, är det någon som har möjlighet att ta det. Man 

går ju lite med dåligt samvete.... Är det så att vi har ytterligare tid så ska vi hjälpa 

någon annan. Det här har blivit mer och mer den senaste tiden vilket vi pratar 

om ganska mycket. Det är en ganska pressad arbetssituation. 

  

De anser att det går i perioder när det är mer eller mindre stressigt och när det är stressigt 

försöker de göra så gott som möjligt för den hjälpsökande så att deras stress inte påverkar 

individen. 

  

(R3) Det påverkar kanske mer vårt eget mående. Det kan vara så att alla vill så 

väl så då kan det vara så att man istället vänder ut och in på sig själv istället och 

stannar över och skriver för att den enskilde ska få hjälpen. Men man blir ju 

lidande själv som handläggare efteråt. 

  

Samtliga handläggare uttryckte att de hade ett stort handlingsutrymme i arbetet och att de själva 

kunde styra över sina arbetsuppgifter och kunde anpassa hur mycket de skulle jobba då de har 

flextid. De ansåg att ens eget mående kunde drabbas negativt av stressen. Men de beskrev även 

att det kan vara upp till dem själva hur de hanterar stressen. Två av handläggarna beskrev det 

såhär: 

  

(R3) Vi har som inte fasta tider vi ska träffa någon. Jag kan även anpassa mitt att 

nu har jag mycket att skriva så jag bokar inte något hembesök imorgon utan 
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senare. Det kan göra att jag kan minska den här stressen, jag kan anpassa min 

arbetsdag som underlättar mitt mående. 

  

(R2) Jag är så pass duktig på att lägga upp min egen tid. Det är på mig om jag 

känner mig stressad. 

  

Den samlade bilden de intervjuade ger är att de upplever att de inte har nog tid för att fullfölja 

sitt arbete på bästa sätt och att det finns olika stressfaktorer som påverkar det. Vi ser dock att 

De gör sitt bästa för att tidsbristen inte ska påverka den hjälpsökande. Vi tror att det i slutändan 

kan bli biståndshandläggarna själva som blir lidande då tidsbristen kan orsaka en stress då vi 

upplever att biståndshandläggarna prioriterar den enskilde före sitt eget välmående. 

 

Analytisk reflektion 

 

Stress och tidspress är något som alla respondenterna upplever i någon form. Respondenterna 

beskriver att det är mycket att göra och att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. Att tidspress 

och stress förekommer stöds av Norman & Schön (2005) som skriver att biståndshandläggare 

har många klienter och därav en hög arbetsbelastning. Detta är vad respondenterna beskriver, 

att deras uppföljningar inte hinns med, vi kan då tolka det som att biståndshandläggarna blir 

stressade då de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Av resultatet framgår det även att 

ekonomin anses påverka tidspressen i organisationen. Ekonomin i organisationen styrs av 

politiker och deras beslut om hur stor budget en organisation kan få, kan baseras på hur 

ekonomin i kommunen ser ut just ett visst år (Dunér, 2005). En av respondenterna beskriver att 

om de hade haft en större budget i organisationen hade det funnits möjlighet att anställa mer 

personal och att det i slutändan skulle leda till att det skulle bli mindre tidspress och stress. Det 

drivs ett liknande resonemang av Lindelöf & Rönnbäck (2004) som skriver att det råder tidsbrist 

för biståndshandläggare. Hammarström (2004) håller också med om att det är tidsbrist och 

skriver även att det även finns brist på personalstyrka. Vi kan anta att en ökad personalstyrka 

hade minskad biståndshandläggarnas stress, då respondenterna talar om att de inte hinner med 

arbetsuppgifter och att Hammarström (2004) skriver om korrelationen mellan tidsbrist och 

minskad arbetsstyrka. 

 

Vi ser att det finns flera olika typer av stressfaktorer som påverkar biståndshandläggare. Detta 

leder till att de måste välja vad de ska prioritera, ska de välja att göra en uppföljning, eller ska 

de ta tag i ett annat ärende som väntar? Här skapas ett dilemma där handläggaren måste lita på 

sin egna förmåga att göra vad som är bäst för individen (Börjesson, 2010). Det kan även knytas 

ann till deras handlingsutrymme där verksamheten ger sina anställda ansvaret och uppgiften att 

avgöra vad som är viktigast i situationen. Vi reflekterar över om handlingsutrymmet kan skapa 

dilemman då handläggarna står inför olika val och har en tidspress, vilket vi tror kan skapa en 

underliggande stress. Respondent 3 uppger att hen upplever att handlingsutrymme underlättar 

hens arbetssätt då hen själv kan lägga upp sin dag. Respondent 2 talar om hur det är upp till var 

och en ifall man upplever stress på arbetet. Här tolkar vi det som att det är av största vikt att 

handläggarna vet hur de ska använda handlingsutrymmet på bästa sätt, utan att bli överarbetade, 
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något som även Börjesson (2010) skriver om. Till exempel talar respondent 1 om hur hen får 

dåligt samvete om hen inte hjälper de andra anställda, här tolkar vi det som att 

handlingsutrymmet orsakar en viss stress då de anställda upplever en sorts skyldighet att 

använda sitt handlingsutrymme till det maximala.  

Riktlinjer och samstämmighet 

  

Det var tydligt att det var viktigt för handläggarna att det skulle råda samstämmighet mellan 

varandra. De anser också att de för det mesta bedömer rätten till bistånd likadant. På frågan om 

de upplever att de bedömer olika som sina kollegor svarade de såhär: 

  

(R2) Vi är ju ganska många så man har inte koll på alla. Men med de jag jobbar 

närmast tycker jag nog att vi gör liknande bedömningar. 

  

(R1) När vi sitter i grupp så händer det lite då och då att vi tänker lite olika. Det 

är därför det är bra att dra upp och fråga upp mer. Men att man då samtalar och 

ändå kommer fram till en konsensus. Och då drar man det i storgrupp om man är 

oense. Jag kan inte säga att det är ofta men det händer ju. 

  

(R3) Näe det tycker jag inte, inte ofta men det händer. Men i grunden så är det 

väldigt lika. 

  

När det kommer till riktlinjerna som finns i organisationen så anser handläggarna att det är bra 

att de finns och även fast de har ett stort handlingsutrymme, följer de oftast riktlinjerna. När 

riktlinjerna ändrats har de fått statistik presenterat från andra kommuner. I statistiken får de se 

hur flera andra kommuner gör på ett annat sätt. De får då förklaring varför och förstår därefter 

att de borde göra likadant. Även om det handlar om att framöver minska de hjälpsökandes 

insatser accepterar handläggarna det.  

  

  

(R1): Vi sitter i grupper sen samlas vi i storgrupp alla handläggarna. Om det 

skulle komma en sådan sak tar vi alltid upp det där för att man ska kunna prata 

igenom det så att vi gör ungefär lika. Då är det ju alltid någon som har haft något 

liknande som kan berätta om det. 

  

(R2)…men då hör man med alla andra också på ärendedialogerna. Så att man 

inte är helt ute och cyklar. 

  

Biståndshandläggarna berättar att det gör mycket inom organisationen för att få till 

samstämmighet. De vill att alla ska tänka så lika som möjligt så att det blir mer jämlika insatser 

som ges till de hjälpsökande. 
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(R1) Och är det så att jag vill bevilja någon och tycker att den här personen 

behöver mer så har vi sagt att då ska vi ta upp det i grupp. Alltså i storgrupp 

… det är kanske den största grejen. Vi hade inga träffar förr. 

  

(R3) Vi försöker göra så lika som det går och vi har mycket grupper och träffar 

för att skapa en så stor samhörighet som möjligt. Bara den här sista månaden har 

vi fått ytterligare en grupp där vi går igenom dom här svåra grejerna som är 

svåra att sätta ord på tex otrygghet. Den är väldigt svår, när är det oskäligt när 

det kommer till otrygghet. Men för att vi ska göra så lika som möjligt har vi nu 

grupper där vi sitter i grupp och pratar om vad jag tycker är skälig levnadsnivå 

och så gör vi alla handläggare också går vi igenom och pratar och på det sättet 

får vi ju mer samstämmighet med vad vi gör för bedömningar. 

  

Sammanfattningsvis så uppskattar handläggarna att det finns riktlinjer och de uppger att det 

finns riktlinjer för de flesta situationerna. De tycker att riktlinjerna skapar en bättre 

samstämmighet mellan handläggarna och att det blir bättre för de hjälpsökande som får en 

likvärdig bedömning vem än som är handläggare. 

  

Analytisk reflektion 

 

Riktlinjerna är skapade av de lokala politikerna i kommunen för att utforma en rättvis fördelning 

av insatser till de hjälpsökande individerna (Dunér & Nordström, 2006). Biståndshandläggarna 

uttrycker att de inte har några problem när riktlinjerna ändras. De anser att så länge de fått en 

bra förklaring till varför så följer handläggarna de nya riktlinjerna. 

  

Riktlinjer kan ändras över tid och de kan bero på normförändringar i samhället samt beroende 

på hur en kommun prioriterar ekonomiskt (Dunér, 2005). När kommunen ändrade sina riktlinjer 

för att spara in pengar godtog handläggarna det och började använda sig av de nya riktlinjerna 

då de fick veta att andra kommuner hade gjort liknande nedskärningar. Liknande som Dunér 

(2005) skriver om att riktlinjer påverkas av ekonomi. Att riktlinjer påverkas av en kommuns 

ekonomi skriver även Lipsky (1980) om, han skriver att även om handläggare har riktlinjer att 

förhålla sig till, måste de rätta sig efter lagen.  

 

Handläggarna i studien berättar att trots att de följer riktlinjer kan de gå utanför riktlinjerna om 

de anser en individ har rätt till mer hjälp. Respondent 3 uppger att de har handlingsutrymmet 

att själva avgöra om riktlinjerna kan överskridas. Respondenterna tenderar ofta att tala om 

handlingsutrymmet när de talar om riktlinjer, vilket vi tolkar som att dessa två är 

sammanknutna. Vi tolkar det som att riktlinjerna kan hämma handlingsutrymmet samtidigt som 

handlingsutrymmet gör att handläggarna kan ignorera riktlinjerna om de bedömer att skälig 

levnadsnivå inte uppfylls av riktlinjerna. Vi ser att handläggarna står inför dilemman i varje 

handläggningsprocess där handläggarna ständigt behöver göra en avvägning. Vad är för den 

enskildes bästa och kan handläggaren lita på sin egna kunskap. Ska den enskilde 

biståndshandläggaren lyssna på sina kollegors råd och gynna samstämmigheten, eller ska 
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handläggaren lita på sina egna upplevelser, eller följa riktlinjer. Vi tolkar det som att dessa kan 

både vara små och stora beslut men att dilemman inom handläggningsprocessen sker frekvent. 

Handläggarna anser att det är bra med riktlinjer i organisationen och berättar att det finns 

riktlinjer för de flesta situationer som kan uppstå. Det är dock omöjligt att skapa bestämmelser 

och riktlinjer för exakt alla situationer då det finns för många olika scenarion som kan uppstå 

(Lipsky, 1980).  

Skälig levnadsnivå 

  

Alla respondenter uttryckte på olika sätt att de upplevde skälig levnadsnivå som svårdefinierat. 

Respondent 1 beskrev att kommunen skapar riktlinjer för att biståndshandläggare lättare ska 

kunna definiera skälig levnadsnivå. 

  

(R1) Det finns liksom ingen som kan beskriva vad en skälig levnadsnivå är, utan 

det är lite utifrån vad vi har tittat, när vi gjorde de här riktlinjerna så tittade vi 

runt i Sverige, på andra socialtjänster för att se och då visade sig det att här i 

…... var vi lite mer generösa än vad på många andra ställen. Så då ändrade vi 

lite grann, bland annat med städning. Innan hade vi varannan vecka nu är det var 

tredje… 

  

Respondent 3 tog upp att kommuner definierar skälig levnadsnivå på olika sätt och att detta 

bidrar till att det blir svårare att definiera begreppet. 

  

(R3) …skälig levnadsnivå för mig det är vad xxx kommuns politiker har bestämt. 

För skulle jag åka till en annan stad skulle jag ha en annan skälig levnadsnivå. 

Men jag har en klar uppfattning om vad xxx kommun tycker är en skälig 

levnadsnivå för att jag kan våra riktlinjer, jag vet hur ofta vi ska bevilja grejer 

och sånt. Men rent allmänna begreppet är svårt att säga eftersom det skiljer sig 

från kommunerna. 

  

Respondent 2 nämner vad hen upplevde var svårast att bedöma utifrån skälig levnadsnivå. 

  

(R2) …med vissa beslut. Som med boende och korttidsboende och liknande. För 

där kan gränsen vara lite svår, hur länge det är skäligt att bo hemma. 

  

Respondent 1 avslutar med att denne ofta tar upp begreppet skälig levnadsnivå i grupp. 

  

(R1) Jodå det tar vi upp… Det är lite av ett skojämne, ingen vet men alla pratar 

om det. Men alla vet ändå, någonstans, hoppas jag. 

  

Respondent 1 samt 2 talade om riktlinjer och hur det vägleder biståndshandläggarna i deras 

arbete gällande att bedöma vad som är skälig levnadsnivå. 
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(R1) Men socialtjänstlagen är ju en lag som är mer som riktlinjer, om man jämför 

med LSS eller andra lagar. Man får bedöma lite grann efter skäligheten helt 

enkelt. Vi har ju inte riktlinjer enligt lagstiftning, såhär mycket städ ska en 

människa få, såhär mycket dusch ska den få, utan det är ju upp till var och ens 

kommuner att bestämma. 

  

(R1) De riktlinjerna som vi har, att dem stämmer överens med de domar som 

kommer ut. Om vi säger exempelvis dusch, en del vill kanske duscha varje dag 

och är vana vid att duscha varje dag men då har vi kanske skrivit att normalt eller 

att riktlinjerna är två gånger i veckan. Och då kan vi ju stödja oss på de domar 

som har kommit för att se det är skäligt med dusch två gånger i veckan så då vet 

vi att vi ligger rätt i riktlinjerna mot domarna. 

  

(R2)… Det är väl det här att xxx kommun har kommit fram till att städ var tredje 

vecka är skäligt, att vi har det som en norm. Då kan vi gå utanför den normen om 

vi ser att behovet finns. Men det underlättar ändå att ha det nedskrivet, varannan 

vecka på det här och var tredje vecka på det där. 

  

Vidare beskrev respondent 3 att skälig levnadsnivå ibland är svårt att applicera i vissa fall. 

  

(R3) Otryggheten är väl en av dom som är svårare för att alla har inte så lätt att 

uttrycka sin otrygghet och då är det svårt för oss som handläggare att förstå den. 

  

Samtliga respondenter uttryckte skillnaden mellan SOL och LSS-lagstiftningen, respondent 3 

samt respondent 2 uttryckte ett visst missnöje med att SOL utgår från en skälig levnadsnivå, 

inte en god levnadsnivå. 

  

(R1) Om man får ansöka om vad som helst, för inom andra lagstiftningar, LSS till 

exempel så får man inte det. Där får man ansöka om vad som är. Men här har 

lagstiftaren tänkt att man får ansöka utifrån det behovet som man själv har. Och 

då blir ju det jättekonstigt om man skulle skriva in varenda…alla människor har 

ju olika behov. Så jag ser det bara som en fördel. Jag skulle inte vilja jobba med 

det här om det skulle vara så, att man hade skrivit in precis, att lagstiftningen 

hade bestämt vad som är skäligt. 

  

(R3) Jag tycker att det är synd att SOL och LSS ska skilja sig åt, för att SOL har 

skälig levnadsnivå och LSS har god levnadsnivå och jag kan inte riktigt förstå 

varför det ska vara en skillnad, båda handlar om människor så varför ska vissa 

ha god och vissa skälig. Varför får 

man inte leva på god bara för att man har blivit äldre. Det tycker jag är synd 

jag tycker de ska ligga under samma. 

  

(R1) Socialtjänstlagen pratar ju om skälig levnadsnivå, inte som LSS-

lagstiftningen där det är en god levnadsnivå. Så skälig levnadsnivå innebär ju att 
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man får det för att man ska ha det skäligt och det är ju i betraktarens öga vad som 

är skäligt, för våra politiker har ju inte beskrivit vad som är skälig levnadsnivå, 

utan det är i betraktarens öga. 

  

(R2) …Jag tycker väl att det skulle kännas bättre om man hade en bra levnadsnivå 

eller en god levnadsnivå, samma som de har på LSS. För det tycker jag kan vara 

lite svårt att säga till någon som är äldre nämen du ska bara ha det skäligt inte 

god. 

 

Analytisk reflektion 

  

Sammanfattningsvis går det att se respondenternas osäkerhet beträffande hur man definierar 

skälig levnadsnivå. Respondenterna uppger att de har handlingsutrymmet att avgöra när en 

insats är skälig eller inte, vilket vi tolkar som ett dilemma i handläggningen. 

Biståndshandläggarna behöver avgöra, avväga och bedöma om en individ redan befinner sig i 

en skälig levnadsnivå eller om denne är i behov av stöd från kommunen för att uppnå denna 

levnadsnivå.  

 

De förklarar skälig levnadsnivå genom att exemplifiera riktlinjer och situationer men kommer 

ständigt tillbaka till att begreppet är svåridentifierat. Detta går att dra paralleller till Lipsky 

(1980) som skriver att gräsrotsbyråkrater står inför ett svårt uppdrag då deras handlingsutrymme 

också ger dem ansvaret över att tolka och besluta utifrån sin egna yrkeskompetens. Där är 

begreppet skälig levnadsnivå ett konkret exempel på hur lagrum ger biståndshandläggaren 

makten och ansvaret över individen (Börjeson, 2010). Vi kan därmed se att handläggarna 

upplever sitt yrke som utmanande. Likt respondent 1 säger så behöver biståndshandläggarna 

lita på sin egna yrkeskompetens för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Socialtjänstlagen 

är endast den ramlag som sätter direktiv och visar därför inte i detalj hur biståndshandläggare 

ska besluta. Vi tolkar det därför som att respondenterna är i ständig utveckling gällande tillit till 

sin egna yrkeskompetens. Det krävs av biståndshandläggarna att de ska kunna härbärgera sitt 

ansvar över sina arbetsuppgifter likt Lipsky (1980) skriver om. Samtidigt som de ska följa lagen 

och de riktlinjer kommunen skapat (Börjeson, 2010). 

Handlingsutrymme 

  

Samtliga respondenter talade om hur handlingsutrymme uttryckte sig i deras yrkesutövning. 

Respondent 1 talade om hur de som professionella har handlingsutrymme att fatta egna beslut. 

  

(R1) Egentligen har vi ju helt handlingsfrihet att göra…Att om jag tycker att en 

person behöver mer jamen då beviljar jag mer, utifrån att jag har pratat ihop med 

mina kollegor, att jag inte tänker helt fel. Men det kan finnas till exempel, inköp 

till exempel, det kan finna en dement till exempel som äter upp sin mat. Vi brukar 

normalt ha en gång i veckan men man kanske äter upp sin mat väldigt snabbt, 
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jamen då måste vi sätta in två gånger i veckan, kanske tre gånger i veckan för att 

inte personen ska gå i kylskåpet och äta upp alltihopa. Om personen vill och 

ansöker om det förstås. 

  

Respondent 2 och respondent 3 uttrycker att handlingsutrymmet också kan påverka 

arbetsdagen. 

  

(R2) Förbättrar mitt arbete är att jag får styra över mina egna dagar. Men jag 

vet att där kan ni få lite olika svar beroende på hur länge man har jobbat. För det 

som har jobbat länge har ju jobbat då de verkligen fick styra allt. Nu har vi mer 

möten och så men man kan ju jobba runt dem med sin egen planering. 

  

(R3) Valfriheten, vi har ju flextid vilket gör att det både underlättar för mig att 

planera in ett hembesök så att det passar och så underlättar det även för de 

anhöriga för den enskilde, att jag kan vara flexibel... 

  

Respondent 3 beskrev att de som professionella inte blir ifrågasatta vid det slutgiltiga beslutet. 

  

(R3) Men vi får ofta gå utanför norm, direkt vi ser att det behövs så blir vi inte 

ifrågasatt utan man får bestämma som handläggare vad det blir för någonting. 

Men att man som biståndshandläggare behöver reflektera över sina beslut. 

  

(R3) …det är jag som är handläggaren och det är jag som fattar beslutet, sen är 

det självklart att jag väger in starkt vad mina kollegor tycker, för om alla tycker 

någonting annat då måste jag ifrågasätta mig varför tycker inte jag samma. 

  

Vidare beskriver respondent 3 vikten av att lita på sin egna uppfattning. 

  

(R3)…aldrig glömma utan när jag sitter och drar mitt ärende för kollegorna så 

måste jag alltid ha i bakhuvudet att dom inte var med på besöket. 

  

Respondent 3 avslutar med att beskriva varför hen uppskattar handlingsutrymmet i sin 

yrkesutövning. 

  

 (R3) Jag tycker det är en charm i jobbet, det gör jobbet kul. Skulle det bara vara 

så att jag fattar beslut utifrån riktlinjer då hade inte jobbet varit roligt, utan jag 

vill att det ska vara en individuell bedömning, för annars skulle det inte ge mig så 

mycket som handläggare om jag bara skulle följa riktlinjerna. 

 

Analytisk reflektion  

 

Angående handlingsutrymmet kan vi se att respondenterna har två olika perspektiv på 

handlingsutrymmet och dess innebörd. Vissa av respondenterna började beskriva sin arbetsdag, 
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att de som biståndshandläggare har möjligheten att lägga upp sin dag, medan det andra 

perspektivet var mer riktat åt handläggningen i sig. Det går även att konstatera att 

respondenterna har samma uppfattning som Börjeson (2010) beträffande handlingsutrymmet 

då han skriver om handläggarnas egna ansvar att besluta om rätten till bistånd. Respondenterna 

delar med sig av deras upplevelser kring sina bedömningar där de som professionella inte blir 

ifrågasatta gällande beslut samt där biståndshandläggarna måste lita på sin egna erfarenhet av 

individen. Respondenterna talar om övervägandet, att lyssna på sina kollegors uppfattning men 

i slutändan göra det egna valet, likt Lipsky (1980) skriver, om hur gräsrotsbyråkrater själva 

måste bedöma och ta ansvar. Respondenterna berättar om hur de ofta går utanför norm om de 

upplever att behovet uppstår, likt Lipsky (1980) skriver så är det omöjligt att reglera med lagar 

hur biståndshandläggarna till punkt och pricka ska agera och handlägga sina ärenden, varför 

handläggarna inte blir ifrågasatta när de går utanför normerna i deras handläggning. 

Sammanfattande analys av studiens teman 

  

Bilden som framträder ur dessa fyra teman är att biståndshandläggning är ett komplext yrke där 

biståndshandläggarna möter flertalet dilemman under handläggningen. Dessa dilemman är 

bland annat bristen på tid då handläggarna behöver prioritera vad denne ska lägga sin tid på. 

Det kan även vara utmaningen att bestämma vad som är en skälig levnadsnivå eller inte samt 

utmaningen med samstämmighet. Ska handläggaren lyssna på sina kollegor, följa riktlinjer eller 

sin egen upplevelse. Vi ser att dessa dilemman är vad som påverkar handlingsutrymmet, 

samtidigt som handlingsutrymmet påverkar ovanstående dilemman. Bland annat kan 

handlingsutrymmet orsaka en viss stress där handläggarna kan uppleva en skyldighet att nyttja 

handlingsutrymmet till det maximala. Att biståndshandläggarna har detta handlingsutrymme 

bidrar även till att handläggarna måste lita på sin egna yrkeskompetens och bär själva ansvaret 

över sina beslut och mående.  

 

Vi kan se att när respondenterna talar om skälig levnadsnivå så knyter de an till riktlinjerna som 

kommunen skrivit. Till exempel respondent 2 som uppskattar att ha det nedskrivet vad 

kommunen anser är skäligt för att ha en norm i yrkesutövningen. Respondenterna har 

riktlinjerna som hjälpmedel för att kunna definiera skälig levnadsnivå, samtidigt berättar 

respondenterna att de går utanför norm, med hjälp av handlingsutrymmet, när de bedömer att 

individen inte uppnår skälig levnadsnivå med de vanliga riktlinjerna. Respondent 3 talar även 

om vikten att våga lita på sig själv och sin egna uppfattning om ärendet, likt Börjeson (2010) 

skriver. Här kan vi se att biståndshandläggare avväger mellan riktlinjer och lagar samt tilliten 

till sin egna yrkeskompetens och användandet av sitt handlingsutrymme. Med tanke på 

respondent 3 betoning på vikten av självförtroende i sin handläggning kan vi tänka oss att 

handläggare med mindre yrkeserfarenhet kan uppleva handlingsutrymmet som vagt och oklart. 

Samtidigt som denna konflikt sker skall samstämmighet ske. Men även där krävs en 

övervägning från varje enskild biståndshandläggare där de har möjligheten att utifrån sin egna 

yrkeskompetens och handlingsutrymme ignorera kollegors förslag på beslut och kommunens 

riktlinjer. Respondent 1 talar om hur man som biståndshandläggare får själva avgöra insatser, 

utifrån att man samtalat med kollegorna, respondent 3 talar om att de inte blir ifrågasatta om de 
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gör ett beslut. Så vi tolkar det som att även om kollegor talar emot ett tänkbart beslut så är det 

upp till var och en av biståndshandläggarna att fatta sina beslut, detta visar på vikten av tillit till 

sig själv men också behovet av självreflektion samt god moral. 

  

Detta ansvar som biståndshandläggarna trots allt råder över skriver även Börjeson (2010) om. 

Han skriver att handläggare har en viss makt då de själva råder över tolkningen av ramlagen. 

Vidare kan vi se att handläggarnas handlingsutrymme är påverkat av stressen i en viss mån där 

respondenterna delar med sig av situationer där de behöver stödja andra kollegor i deras arbete, 

men att handlingsutrymmet även kan vara det som hämmar stressen. Respondent 1 talar om hur 

de har handlingsutrymme att hjälpa till med varandras ärende, men vi tolkar det också som att 

handlingsutrymmet kan sätta en viss press på de anställda. Respondent 1 beskriver att om 

handläggarna har ytterligare tid ska de hjälpa andra kollegor och att hen upplever det som en 

pressad arbetssituation, varför vi tolkar det som att handlingsutrymmet orsakar en viss 

skyldighet för handläggarna gentemot andra kollegor. Vi tolkar det som att även om 

handlingsutrymme bidrar till en viss frihet så kan handlingsutrymme orsaka stress.  

  

Vi kan se att handläggarna inte har tiden att utföra alla arbetsuppgifter enligt tidsplan, utan 

måste istället hjälpa kollegor enligt prioritering. Där sker en avvägning från 

biståndshandläggarens sida, handlingsutrymmet ger handläggaren möjligheten att välja i denna 

situation. Ska biståndshandläggaren göra en uppföljning, eller ska handläggaren hjälpa en 

kollega, eller ska ett nytt ärende prioriteras? Hammarström (2004) skriver även om hur det råder 

personalbrist och därmed även tidsbrist. Här ser vi hur dilemman skapas utifrån 

handlingsutrymme men även att handlingsutrymmet blir påverkat av dilemmat tidsbrist.  

  

Vi kan se att handlingsutrymmet är påverkat av att biståndshandläggarna har tidsbrist och därför 

blir begränsade i sin yrkesutövning. Vi ser att; riktlinjer, en organisation som efterfrågar 

samstämmighet i besluten, samt svårigheter att själv avgöra vad som är skäligt för individen, 

har drabbat samtliga respondenter. Vi tolkar att dessa dilemman uppstår frekvent i det dagliga 

arbetet. Sammanfattningsvis så tolkar vi att biståndshandläggare har ett yrke som ställer höga 

krav, handläggarna ska lita på sin egen kompetens och ska själva avgöra när den enskilde har 

det skäligt eller ej. Vi ser även att temana genomsyrar varandra i en viss mån och att de 

tillsammans skapar en bild av biståndshandläggarnas handläggning. Ett yrke där 

handlingsutrymmet både skapar stress men som även kan minska stress och där riktlinjer blir 

en vägledning men som även kan ignoreras med hjälp av biståndshandläggarens 

handlingsutrymme. Skälig levnadsnivå är både definierat av riktlinjer men även av 

biståndshandläggarna själva genom sin frihet att själva tolka och argumentera för sin sak och 

deras yrkeskompetens. Kanske är just detta det största dilemmat, balansgången, avvägningen 

och ansvaret som biståndshandläggare i sin yrkesutövning? 
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Diskussion 

  

I intervjuerna framkom det även en del som inte hade med våra föreställningar att göra. Vi ser 

att samtliga biståndshandläggare gjorde mycket för individen och arbetar ständigt utifrån detta 

engagemang. Respondenterna kunde beskriva hur de gör mycket för individen, de beskrev att 

det kunde gå så långt att de vänder ut och in på sig själva för att hjälpa individen. Detta går att 

jämföra med begreppet “Compassion Fatigue” som kan översättas till en fysisk och psykisk 

utmattning, orsakad av ett engagerat medlidande för sina ärenden (Leon, Altholz & 

Dziegielewski, 2008). Respondenterna beskriver att de är engagerade i sina ärenden. Det 

framkom även att de inte hade nog med tid för att göra uppföljningar. Denna situation kan leda 

till utbrändhet, Maslach & Leiter (2000) skriver att en av anledningarna till arbetare blir 

utbrända beror oftast på för hög arbetsbelastning. Gällande “Compassion Fatigue” skriver 

Bourassa (2009) att en socialarbetare som blir för engagerade för sina klienter tillslut kan 

drabbas av utbrändhet. Vi upplever att vi kan se stort engagemang hos respondenterna och 

reflekterar då över om detta är ett riskabelt arbetssätt, kanske kan deras engagemang orsaka 

utmattning i slutändan.  

 

Vi reflekterar över om denna empiri även har en koppling till våra frågeställningar. Börjesson 

(2010) skriver hur handläggarna använder sina egna erfarenheter som instrument i 

handläggningen. Vi tänker att handläggare står inför en utmaning då det krävs en balansgång 

mellan att använda deras engagemang, intresse och kunskap men samtidigt inte bli påverkade 

av detta i ärendet på ett negativt sätt. Vi ser att handlingsutrymmet ger handläggarna 

möjligheten att själva bestämma hur mycket tid och energi de ska lägga på ett ärende, samtidigt 

tror vi att detta handlingsutrymme kan orsaka denna utmattning som Bourassa (2009) nämner. 

De blir engagerade i sina ärenden och handlingsutrymmet bidrar inte till strikta gränser. Detta 

blir ett dilemma som både kan knytas an till den stress och arbetsbelastning som 

biståndshandläggare har, men också till vad som påverkar handlingsutrymmet.  

  

Det visar sig även att socialarbetare har en tendens att bli utbrända (Schwartz, Tiamiyu, & 

Dwyer 2007). Vi upplever att handläggarnas handlingsutrymme kan ses som en möjlig orsak 

till utbrändhet. Respondenterna sa dock att det var positivt att de kunde lägga upp dagen som 

de ville, för att de då kunde anpassa sig bättre, som underlättade både för dem själva och för 

individen, såsom att bestämma hembesök utifrån individens möjlighet. Det kan även vara så att 

respondenterna själva inte uppfattar deras engagemang. Under en intervju beskriver en av 

respondenterna att hen gillar handlingsutrymmet då hen kan anpassa sig till den enskilde. Detta 

kan vara en början till vad som kan bli ett ökat engagemang som kan orsaka utmattning för 

biståndshandläggaren. Detta ser vi som en av de mer negativa aspekterna med 

handlingsutrymmet. Att biståndshandläggarna även arbetar med äldre beskriver Leon et al. 

(2008) kan påverka den professionelle då den enskilde genomgår en livskris till följd av sin 

höga ålder. 

  

Även om vi kunde tänka oss att vi skulle hitta stress i studien får vi även se en annan dimension 

av stress. Compassion Fatigue är mer än detta. Denna utmattning bidrar till en känsla av 
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hjälplöshet gentemot den enskilde samt en minskad positiv känsla för arbetet (Leon et al. 2008). 

En vidare studie inom detta ämne hade kunnat bidra till en minskad arbetsfrånvaro då Leon et 

al. (2008) skriver att just arbetsfrånvaro är karakteristiskt gällande Compassion Fatigue. I och 

med att biståndshandläggarnas yrke står inför en ökad arbetsbelastning kan en studie på 

utbrändhet och Compassion Fatigue motverka en fortsatt minskning av arbetsstyrkan och 

därmed stabilisera och bibehålla de yrkesutövande handläggarna (Hammarström, 2004). Denna 

studie hade kunnat upplysa verksamheterna om de dilemman som kanske ännu inte lyfts och 

därmed börja arbeta med hur de ska motverka att utmattning och utbrändhet sker på deras 

arbetsplats. Resultatet i denna studie kan även bidra till att fylla en kunskapslucka och därmed 

bidra till att underlätta för handläggare i deras handläggning. Exempelvis genom att bidra till 

förståelse kring deras arbetssituation och därmed förebygga en stress.  

  

Det framkommer även av resultatet att två respondenter upplever det positivt att det finns en 

viss utmaning i arbetet. De beskriver det som att de arbetade just där på grund av de svårigheter 

som uppstår i yrkesutövningen. Detta tar respondent 1 upp gällande den individuella 

bedömningen och tanken på skälig levnadsnivå. Respondent 3 uppger att hen upplever det som 

kul och charmigt med ett handlingsutrymme i jobbet. Båda respondenterna talar om att de 

utmaningar som uppstår i jobbet är kul. I en studie kommer man just fram till att det finns en 

korrelation mellan att ha kul på arbetet och kvalitén på servicen (Karl & Peluchette, 2006). En 

vidare studie på detta hade kunnat utveckla servicekvalitén för de enskilda individerna i den 

norrländska kommunen. Studien visar att de anställda som upplevde lycka och glädje kunde 

uttrycka ett visst självförtroende gentemot den enskilde (Karl & Peluchette, 2006). Vi tror att 

handlingsutrymmet i denna situation är positivt då handläggarna upplever en frihet att få hantera 

svårigheter och dilemman på deras egna sätt. Handlingsutrymme är därför en balansgång 

mellan hämmande och gynnande. Dels visar handlingsutrymmet att handläggare har en viss 

frihet att handlägga på deras egna sätt. Dels bidrar handlingsutrymmet till att 

biståndshandläggarna är ensamma i sina ageranden i slutändan.  

  

En framtida studie på biståndshandläggarnas arbetsglädje i relation till kvalitén på servicen hade 

kunnat utveckla kvalitén inom verksamheten, samt andra verksamheter med samma 

yrkesutövning, exempelvis myndigheter som handlägger bistånd. Vi kan ställa oss frågan om 

glädje på jobbet hade kunnat påverka biståndshandläggarnas självförtroende och därmed 

förenkla definitionen av skälig levnadsnivå (Karl & Peluchette, 2006). Vi vet även att det finns 

en brist på biståndshandläggare (Hammarström, 2004). Även om två av tre respondenter i 

studien upplever en viss charm och glädje med utmaningarna i arbetet kan en personalbrist 

orsaka att detta blir påverkat till den grad att biståndshandläggarna upplever en stress i 

handläggningen. Att försöka hålla personalen lycklig skulle bibehålla en god service, varför det 

bör göras en framtida studie.  

  

Vi kan också se olika aspekter av dilemman i yrkesutövningen i våra intervjuer. Exempelvis 

talar respondent 1 om hur de får hjälpa varandra om tiden finns, respondent 2 talar om 

svårigheterna att definiera skälig levnadsnivå och respondent 3 talar om vikten av att lita på sin 

professionalitet. 
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En forskning som undersöker olika kommuners definition av skälig levnadsnivå hade kunnat 

jämföra definitionen i de olika kommunerna och med hjälp av resultatet kunna skapa en enhetlig 

definition. Å ena sidan kanske en definition skälig levnadsnivå skulle minska 

handlingsutrymmet och återta en del av biståndshandläggarnas egna professionsroll och deras 

ansvar att handlägga utifrån den enskildes bästa. 

  

Vidare finner vi i studiens resultat att alla respondenter upplever att LSS -lagstiftningen är till 

den enskildes fördel, medan SoL är ett minimum av vad respondenterna anser är en okej 

levnadsnivå. Samtliga uppger att de hade velat ha en god levnadsnivå för individen, istället för 

skälig levnadsnivå. En forskning inriktad på dessa lagstiftningar hade kunnat påvisa om det 

hade varit möjligt för SoL att utveckla en levnadsnivå som är god för den enskilde. Forskningen 

hade också kunnat jämföra skillnaderna, fördelar och nackdelar med respektive lagstiftning för 

att kunna skapa en gemensam levnadsnivå. Som respondent 3 säger så kan man undra varför 

individer har rätt till olika levnadsnivåer, just för att man är i behov av stöd från olika 

lagstiftningar. 

 

Vi kan tänka oss att verksamheter som använder samma yrkesutövning som respondenterna i 

undersökningen kan ha användning av resultatet i studien. Resultatet visar på vikten av 

biståndshandläggare och deras roll i det ökade behovet av omsorg där både Hammarström 

(2004) och Börjeson (2010) skriver om hur antalet äldre kommer att öka och att 

arbetsbelastningen för handläggare kommer att öka. Handlingsutrymmet påverkar 

handläggningen på det sätt att handläggarna får en frihet men handlingsutrymmet kan även 

bidra till en viss belastning. Detta på grund av att biståndshandläggarna har friheten att besluta 

om bistånd, dock har de ansvaret att reflektera och avgöra vad som är bäst för individen 

(Börjesson, 2010). Handlingsutrymmet blir därför starkt kopplat till de dilemman som uppstår 

inom handläggningen, såsom skälig levnadsnivå och stress. Skälig levnadsnivå hade varit 

enklare att definiera med ett mindre handlingsutrymme, vi tror också att stressen hade blivit 

mindre om biståndshandläggarna hade ett mindre generellt ansvar, som de nu har på grund av 

sitt handlingsutrymme. Dock framkommer det ur empirin att en tydligare definition av skälig 

levnadsnivå hade bidragit till att vissa individer hade fallit mellan stolarna, exempelvis de som 

upplever en otrygghet, detta då otrygghet är komplext och vi tror inte detta behov kan beskrivas 

i text. Därför är det viktigt att belysa handläggarnas roll i det växande behovet av omsorg.  

 

De dilemman som uppstår i handläggningen är bland annat att bristen på tid som kan tvinga 

handläggarna att prioritera vad de ska lägga sin tid på och vad de lämnar ogjort. Ett annat 

dilemma som framkom i resultatet är hur handläggaren ska förhålla sig till vad denne vill ge för 

insatser gentemot vad kollegorna anser. Deras yrke är komplext och säreget, och behovet av 

fler biståndshandläggare kommer öka, då behovet av omsorg ökar (Hammarström, 2004). 

Genom studien får de en bild av vad som är dilemman i deras verksamhet och förhoppningsvis 

får de en idé hur de ska motarbeta detta och förbättra verksamheten. 
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Metoddiskussion 

  

Tillvägagångssättet och metoden vi använt oss av anser vi har fungerat i hög grad. I studien 

använde vi oss av kvalitativa intervjuer med en induktiv ansats där vi försökte ha så lite 

förutfattade meningar som möjligt för att kunna gå in förutsättningslöst i studien. Genom denna 

induktiva ansats tillät vi empirin skapa teorin, eller i vårt fall, belysa en kunskapslucka. Vi 

använde oss av halvstrukturerade intervjuer, i en sådan intervju används en mall med klara 

frågor men den lämnar också utrymme för den intervjuade att uttrycka sig fritt. Vi upplever att 

metoden i studien har varit lämplig för studien då vi fått ett bra resultat. I intervjuerna upplevde 

vi att det blev ett öppet samtal och intervjupersonerna kände att de kunde styra samtalet och 

prata om det som de själva anser viktigt och de kunde även utveckla sina svar då vi ställer 

följdfrågor. Att vi var två stycken som intervjuade anser vi var till fördel för att bättre kunna 

uppmärksamma det som sades. Det som vi märkte var negativt med metoden var att 

respondenterna i vissa svar inte höll sig till ämnet helt.  

 

Vi hade även en metod som gick ut på att vi skulle ta varannan fråga och den som inte frågade 

skulle ha mer fokus på följdfrågor. Tanken med det var att samtalet skulle flyta på ett bra sätt 

vilket vi upplevde att det gjorde. När vi gjorde urval använde oss av snöbollsurval. I detta urval 

kontaktar vi en person inom en myndighet som sedan kontaktar andra i samma myndighet. 

Nackdelen vi upplevde med ett sådant urval var att respondenterna som svarade snabbast blev 

utvalda. Ett alternativ som vi skulle kunna gjort är om vi istället fick namn på flera respondenter 

som ville ställa upp för att sedan lotta mellan dem för att skapa ett mer slumpmässigt urval. 

Studien i backspegeln 

  

Efter att vår studie var färdigställd kan vi som forskare konstatera vissa delar kunde förbättras. 

En sak vi hade velat förändra såhär i efterhand är hur den andra fasen i urvalet uppstod. I andra 

fasen uppstod självselektion då myndighetens chef mailade ut och frågade om någon var 

intresserad av att delta. Biståndshandläggarna fick därför själva anmäla intresse att delta. Vi 

hade istället velat ha en lista från chefen med de anställda som kunde tänka sig vara med i 

studien, och sedan slumpmässigt välja ut vilka som skulle delta utifrån listan. Vi hade även 

velat genomföra en större studie som skulle inkludera en till kommun för att se om vi hade 

kunnat jämföra och se om vi kunde se skillnader. Detta var dock inte möjligt i vår studie på 

grund av brist på tid. 
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Bilaga 1 

  

Hej! 

Vi heter Moa Krantz och Daniel Eriksson och är två socionomstudenter på Umeå universitet 

som ska genomföra en c-uppsats. Vi vill undersöka biståndshandläggarens handläggning då vi 

frågar oss om handlingsutrymmet påverkar bedömningen samt om det finns dilemman under 

handläggningen. 

  

Vi söker därför intervjupersoner som kan delta i vår undersökning. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av handläggning som 

biståndshandläggare. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut i text. Resultatet vi får i undersökningen kommer inte kunna kopplas till dig som person. 

 

Resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål och det kommer att presenteras i 

form av en muntlig presentation till andra socionomstudenter samt i form av ett examensarbete. 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Umeås 

universitets elektroniska publiceringsdatabas, DIVA. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Daniel Eriksson                                                                                                     

                                                                                                            

xxxx.xxxx@gmail.com 

xxx-xxxxxxx                                          

  

Moa Krantz 

xxxx.xxxx@hotmail.com 

xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

  

Frågor Semistrukturerade 

1. Farstufrågor, väder 

2. Utbildning 

3. Hur länge har de jobbat med socialt arbete 

4. Hur länge har de jobbat här 

5. Berätta hur du brukar handlägga ett ärende (Beskriv ditt arbetssätt, 

tillvägagångssätt och processen) (följdfrågor positivt/negativt) 

6. Vad har ni för riktlinjer/Rutiner→ positivt/negativt/problematisering/ vad är de 

baserat på 

7. Förhållning till lag och riktlinjer 

8. Vilken roll spelar lagen, är det något ni märker i det vardagliga arbetet? Konflikt 

mellan lagens krav och vad de gör? 

9. Påverkar förvaltningens budget dina bedömningar? Hur iså fall? 

10. Kontrast Frågor, vad är positivt, vad underlättar ditt arbete, vad försvårar, vad är 

det största hindret med de bedömningar du gör? 

11. Arbetssättet kontra äldrenämndens syn och mål? Vad har ni för relation till 

nämnden, hjälper den, stjälper den, är ni missnöjda, nöjda, när kommer ni kontakt 

med nämnden? 

12. Upplever ni att det finns någon förväntning på de er som kan vara svårt för er att 

uppfylla 

13. Hur mycket kan du påverka en enskild bedömning, kan du få din vilja igenom? 

Frihetsgrad, exempel, en klient som du vet professionellt skulle behöva ett bifall, 

hur mycket kan du påverka? 

14. Upplever du att du och dina kollegor bedömer lika? 

15. Avslutning 

16. Har du något du vill tillägga? Något jag missat eller du vill poängtera? 

17. Har ni något exemplar av ex vis riktlinjer/rutiner som vi kan få? 

 


