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Sammanfattning 

 

Inom forskning talas det om att socialarbetare och biståndshandläggare i storstadskommuner 

har en hög arbetsbelastning med mycket arbetsuppgifter. Det nämns ingenting om hur 

arbetsbelastningen är bland socialarbetare och biståndshandläggare i mindre kommuner. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare i en svensk 

glesbygdskommun upplever sin arbetsbelastning samt vilka konsekvenser de upplever att 

arbetsbelastningen kan ge i klientbemötandet. Detta för att exemplifiera hur bistånds-

handläggare i glesbygdskommuner kan uppleva sin arbetsbelastning. Studien utgår från fem 

kvalitativa intervjuer där biståndshandläggarnas egna upplevelser av sin arbetsbelastning är i 

fokus. Det empiriska materialet kodades och tolkades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Empirimaterialet kopplades sedan samman med de teoretiska utgångspunkterna KASAM och 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme samt tidigare forskning. 

 

Denna studie visar att biståndshandläggarna i glesbygdskommunen upplevde en hög 

arbetsbelastning och att de kände sig stressade. De var fem biståndshandläggare och hade 

cirka 400 ärenden var. Det fanns särskilt två faktorer som biståndshandläggarna upplevde 

bidrog till arbetsbelastningen: Restiden mellan klienternas hem och kontoret samt 

vårdplaneringar. För att hantera arbetsbelastningen och stressen försökte bistånds-

handläggarna prioritera ärenden samt ta fikapauser för att koppla bort arbetet. Ibland kunde 

arbetsbelastningen påverka klientbemötandet genom att biståndshandläggarna blev mindre 

sociala när de hade mycket att göra. Vid hög arbetsbelastning fick biståndshandläggarna inte 

lika bra relation med klienterna. 

 

 
Nyckelord: Biståndshandläggare, arbetsbelastning, stress, 

klientbemötande, glesbygdskommun 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras information om yrket biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

samt tidigare forskning inom området. Studiens syfte, frågeställningar och begrepps-

definitioner kommer också behandlas. 

 

Jag kommer i denna studie studera hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en svensk 

glesbygdskommun upplever sin arbetsbelastning och hur de upplever att klientbemötandet 

påverkas av arbetsbelastningen. Vad glesbygdskommun innebär presenteras under avsnitt 2.3 

urval. Tanken med studien är inte att generalisera utan att exemplifiera hur bistånds-

handläggare i glesbygdskommuner kan uppleva arbetsbelastning och dess påverkan. Studien 

är relevant för socialt arbete eftersom myndighetspersoner, särskilt inom socialtjänsten, anses 

ha en hög arbetsbelastning. Att utsättas för påtryckningar och förväntningar från klient, 

anhöriga, ledningen och andra yrkesgrupper ökar arbetsbelastningen ytterligare (Bergmark, 

2000; Norman & Schön, 2005). En följd av hög arbetsbelastning är stress och enligt Healy, 

Meagher och Cullin (2009) är det vanligt att många socialarbetare slutar jobba på 

socialtjänsten efter två-fyra år på grund av den höga arbetsbelastningen. För att jag i 

kommande yrkesroll ska kunna hjälpa individer på bästa sätt anser jag att det är av vikt att ha 

förståelse om hur myndighetspersoner upplever sin arbetsbelastning och dess påverkan på 

klientbemötandet. Detta eftersom jag själv i kommande yrkesroll kanske kommer att uppleva 

hög arbetsbelastning och stress, då kan det vara av nytta att veta hur andra myndighets-

personer ser på sin arbetsbelastning, hur de hanterar den samt hur de upplever att 

klientbemötandet kan påverkas. 

 

1.1 Kunskapsöversikt 

Syftet med äldreomsorgen är att bistå de äldre med hjälp i hemmet så att de kan bo kvar så 

länge som möjligt i det ordinära boendet. Det är främst kommunal personal som bedriver 

äldreomsorgen men tjänster som tvätt, städ och inköp kan köpas in av privata företag. 

Äldreomsorgens insatser styrs utifrån diverse olika lagar, bland annat Socialtjänstlagen (SoL) 

och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den äldre får 

ansöka om insatser som denne anser sig ha behov av och utifrån gällande lagstiftning beslutar 

en biståndshandläggare om hjälpinsatserna ska beviljas eller avslås. När biståndshandläggaren 

beviljat insatserna är det enhetschefen för hemtjänsten som i samråd med den äldre och 

hemtjänstpersonal gör en individuell plan för hur hjälpen ska genomföras (Norman & Schön, 

2005; Grund, 2007). 

 

Enligt Norman och Schön (2005) har den svenska äldreomsorgen under de senaste 

decennierna genomgått flera förändringar och klyftan mellan de äldres behov av vård/omsorg 

och tillgängliga resurser har ökat rätt kraftigt sedan 1980-talet. Målen för äldreomsorgen är 

dock fortfarande detsamma - hänsyn ska tas till individens behov och behoven ska bli 

tillgodosedda. Trydegård (1996) har studerat hur äldreomsorgen och yrkesrollen 

biståndshandläggare har utvecklats under 1900-talet. På 1940-talet fanns en vision om att 

föreståndarinnor på ålderdomshem skulle vara husmödrar och ge lika mycket frihets- och 

livskänsla som man upplevt i det egna hemmet. Under 1950-talet och 1960-talet utvecklades 
yrket i två grenar, föreståndarinnor fick ha hand om sjukvårdande insatser medan hemvårds-

assistenter skötte det administrativa. Äldreomsorgen och den offentliga sektorn växte kraftigt 

under 1970- och 1980-talet. Yrkesprofilerna föreståndarinnor och hemvårdsassistenter sattes 

ihop till en yrkesprofil, hemtjänstassistent, vars uppgift var att hålla ihop verksamheten. 1990-

talet utmärktes av stora förändringar i kommunerna på grund av den offentliga välfärds-

sektorns samhällsekonomiska svårigheter. De samhällsekonomiska svårigheterna påverkade 

äldreomsorgen genom att det har krävts nedskärningar, prioriteringar och effektivisering. 
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En ny organisationsform, beställar- och utförarmodellen, infördes då det skulle vara mer 

fokus på ekonomitänkande. I och med den organisationsmodellen uppstod två yrkesprofiler; 

myndighetsutövning och chefskap. Biståndshandläggarna har hand om myndighetsutövningen 

i den kommunala äldreomsorgen medan enhetschefen står för arbetsledning av personal-

gruppen. Den delade organisationen har införts i de flesta svenska kommuner och en 

utvärdering har visat att handläggningsprocessen blivit mer formell och bistånds-

handläggarnas administrativa arbete har ökat vilket även har ökat arbetsbelastningen (Norman 

& Schön, 2005). Det är biståndshandläggarna som gör bedömningar, utredningar och fattar 

beslut gällande hemtjänstinsatser och särskilt boende. Vilken utbildning handläggare inom 

äldreomsorgen ska ha är otydligt då det inte finns några uttalade krav på kompetens, men de 

flesta har studerat på sociala omsorgsprogrammet eller socionomprogrammet (Norman och 

Schön, 2005). 

 

Flera studier (Nitzelius & Söderlöf, 2005; Healy, Meagher & Cullin, 2009; Astvik & Melin, 

2012) visar att den omstrukturering som skedde inom den offentliga välfärdssektorn under 

1990-talet gav vissa följder - det gjordes nedskärningar, prioriteringar och fokus var på 

kostnadseffektivitet. Detta gjorde att socialarbetare fick ökad arbetsbelastning och det började 

ställas mer krav på de anställda. Vidare nämns att socialarbetare och biståndshandläggare är 

den yrkesgrupp som har högst arbetsbelastning och upplever mest stress av yrkesgrupperna 

inom mänskliga serviceorganisationer. Att denna yrkesgrupp har hög arbetsbelastning nämns 

även i Normans rapport (2010) där det framkommer att biståndshandläggare i Sverige har en 

hög arbetsbelastning med flera hundra ärenden per handläggare. Detta kan jämföras med 

handläggare inom socialpsykiatri och funktionshinder som har under 100 ärenden per 

handläggare. Vid hög arbetsbelastning och många ärenden per biståndshandläggare finns det 

en stor risk att de äldres behov inte uppmärksammas. Äldreförvaltningen (2010) menar i sin 

rapport att uppföljningar där biståndshandläggare följer upp äldres behov och beviljade 

insatser är något som inte hinns med i den utsträckning som det skulle behövas, vilket gör att 

de äldres behov kanske inte uppmärksammas. Enligt Nitzelius och Söderlöf (2005) samt 

Astvik och Melin (2012) ökar kraven på de anställda inom socialt arbete och de anställda 

förväntas utföra mer arbetsuppgifter på kortare tid vilket kan leda till psykisk stress. Även 

Jakobsson (2010) menar att flera arbetsuppgifter under en begränsad tid leder till stress. Det 

kan vara ordinarie arbetsuppgifter men när de sker under tidspress kan det skapa stress vilket i 

sin tur gör att de anställdas motivation minskar och de kan tappa arbetsglädjen. Hög arbets-

belastning, stress och otillräckliga resurser är de tre vanligaste orsakerna till varför folk slutar 

arbeta inom socialt arbete (Healy, Meagher & Cullin, 2009; Astvik & Melin, 2012). 

 

I januari-februari 2010 genomförde Äldreförvaltningen i Stockholm en undersökning om hur 

103 biståndshandläggare i Stockholm upplevde arbetsbelastningen och organisationen. Det 

framkom att biståndshandläggarna upplevde en hög arbetsbelastning då det var högt tempo 

och cirka 400 ärenden per handläggare. De försökte ha planerade arbetsdagar för att ha 

kontroll över arbetsbelastningen men ”akutärenden” störde ofta planeringen. Bistånds-

handläggarna upplevde ofta att de inte hann med allt som skulle göras utan de fick prioritera 

och då fick akuta samt nya ärenden högre prioritet medan uppföljningar var lågprioriterade. 

Hembesök till de äldre blev också lidande av den höga arbetsbelastningen, bistånds-

handläggarna tyckte att de inte lärde känna klienterna så väl som de velat, de fann det svårt att 

få fram det unika hos varje individ (Norman, 2010). 

 

1.2 Problemformulering 

Ovanstående forskning (Nitzelius & Söderlöf, 2005; Astvik & Melin, 2012) menar att kraven 

på de anställda inom socialt arbete ökar och att de ska utföra fler arbetsuppgifter under en 
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begränsad tid. Det nämns också att socialarbetare i större kommuner upplever en hög 

arbetsbelastning och att de ofta känner sig stressade (Norman & Schön, 2005; Norman, 2010). 

Det nämns dock ingenting om hur socialarbetare i mindre kommuner arbetar och upplever 

deras arbetsbelastning. Därför har jag valt att studera hur biståndshandläggare i en svensk 

glesbygdskommun upplever sin arbetsbelastning samt hur de tycker att arbetsbelastningen 

påverkar klientbemötandet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare i en svensk 

glesbygdskommun upplever sin arbetsbelastning samt vilka konsekvenser de upplever att 

arbetsbelastningen kan ge i klientbemötandet. Syftet omsattes i fyra frågeställningar: 

 

• Vad karaktäriserar biståndshandläggarnas arbetsinnehåll? 

• Hur upplever biståndshandläggarna deras arbetsbelastning och vad är det enligt dem som    

  skapar arbetsbelastningen?  

• Hur hanterar biståndshandläggarna deras arbetsbelastning? 

• Hur upplever biståndshandläggarna att klientbemötandet påverkas av arbetsbelastningen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsade sig till att undersöka biståndshandläggare i en glesbygdskommun med 

mindre än 45 000 invånare, detta eftersom tidigare studier om socialarbetares arbetsbelastning 

ofta utgår från storstadskommuner. Mer information om urvalet finns i avsnitt 2.3 Urval. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Biståndshandläggare: Anställda som har hand om myndighetsutövningen inom den 

kommunala äldreomsorgen. Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om exempelvis 

hemtjänstinsatser och särskilt boende (Norman & Schön, 2005) 

Klient: En person som är hjälpberoende, ofta av en tjänsteman (Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Arbetsbelastning: En mängd arbete som utförs av en viss person (Norstedts, 2004). När 

begreppet arbetsbelastning används i denna studie syftar jag på hög arbetsbelastning, 

vilket menas att det är mycket arbete som ska göras under en begränsad tid. 

 

Bemötande: Hur en person beter sig mot en annan person (Norstedts, 2004). I denna studie är 

fokus på klientbemötande, det vill säga hur biståndshandläggarna bemöter deras klienter. 

 

1.6 Redovisning av sökmotorer och sökord 

För att hitta relevant kunskap om biståndshandläggare och deras arbete gjordes främst 

internetsökningar på databasen SocINDEX och Google. Men även litteratur och vetenskapliga 

artiklar från Umeå universitetsbibliotek användes. All fakta som hittades sorterades sedan 

utifrån relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

 

Sökord som använts för att få fram relevant information till detta arbete var bland annat: 

Biståndshandläggare, arbetsbelastning, klientbemötande, social worker, workload, client 

treatment. 
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2 Metod 
Detta kapitel berör kvalitativ forskningsmetod, hur det empiriska materialet samlades in och 

analyserades, hur urvalet av respondenter gick till samt etiska principer som jag förhållit mig 

till under studiens gång. Jag valde att göra en kvalitativ studie för att ta del av hur bistånds-

handläggare i en svensk glesbygdskommun upplevde sin arbetsbelastning samt hur de 

upplevde att klientbemötandet påverkades av arbetsbelastningen. Enligt Bryman (2011) är 

kvalitativa studier lämpliga att göra när forskaren vill få en djupare förståelse kring hur 

personer upplever sin verklighet. 

 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Studien är influerad av induktiv forskningsansats vilket innebär att det empiriska materialet är 

till grund för studiens resultat. Induktiv ansats är den vanligaste forskningsansatsen i 

kvalitativ forskning men att låta det empiriska materialet vara till grund för studiens resultat 

medför en viss osäkerhet då det inte är säkert att alla upplever fenomenet på samma vis som 

studiens respondenter (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Avsikten med studien var inte att 

generalisera resultatet till alla biståndshandläggare i Sverige utan tanken var att exemplifiera 

hur biståndshandläggare i glesbygdskommuner kan uppleva arbetsbelastningen. 

 

Jag valde att göra kvalitativa individuella intervjuer eftersom jag ville ta del av 

respondenternas upplevelser gällande deras arbetsbelastning och hur de upplevde att 

arbetsbelastningen påverkade klientbemötandet. Vid kvalitativ forskning får forskaren genom 

intervjuer ta del av respondenternas kunskaper, tankar, känslor och upplevelser. Syftet med 

metoden är att se verkligheten utifrån respondenternas synsätt samt att få en förståelse och 

kunna beskriva personers upplevelser i ett djupare perspektiv (Larsson, 2005; Bryman, 2011). 

Enligt Larsson (2005) finns det olika typer av kvalitativa intervjuer, tillexempel strukturerade, 

ostrukturerade, gruppintervjuer, diskussionsgrupper etcetera. Denna studie bygger på fem 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det innan intervjuerna utformades en 

intervjuguide innehållande ett antal teman med underfrågor (se bilaga 2). Frågorna var öppna 

för att respondenterna fritt skulle kunna berätta om sina upplevelser. Semistrukturerade 

intervjuer är flexibla eftersom forskaren inte behöver följa frågorna exakt som de är 

nedskrivna samt att det finns möjlighet att skapa följdfrågor. Syftet med semistrukturerade 

intervjuer är att respondenterna ska få en möjlighet att berätta och ge sin syn på verkligheten 

(Kvale, 1997; Larsson, 2005). Genom att en semistrukturerad intervjuguide användes så 

ställdes det liknande frågor till samtliga respondenter, vilket i sin tur gjorde att materialet 

kunde sammanställas och analyseras på ett likvärdigt sätt (Bryman, 2011). 

 

2.2 Analysmetod 

När det empiriska materialet var insamlat så analyserades det utifrån kvalitativ innehålls-

analys som handlar om att tolka texter. Inom kvantitativ forskning brukar fokus vara på 

manifest innehåll vilket innebär att forskaren fokuserar på det som uttrycks direkt i texten, så 

kallade uppenbara komponenter. Inom kvalitativ forskning är fokus mer på det latenta 

innehållet, det vill säga att forskaren gör tolkningar för att få fram textens underliggande 

mening. En fördel med analysmetoden är att den lätt kan anpassas till olika syften, 
datamaterial samt forskarens erfarenhet och kunskap. En nackdel med metoden är dock att 

olika forskare kan få fram olika resultatet ur samma analyserade text eftersom forskare tolkar 

materialet utifrån hur de själva upplever texten. För att styrka resultaten har jag valt att 

presentera citat ur de analyserade texterna så att ni läsare kan granska grunden för de resultat 

och slutsatser som framkommit (Graneheim & Lundman, 2004). Det bör också nämnas att 

analysen är något styrd då den fokuserar på några särskilda teman. Detta eftersom jag vid 

intervjuerna utgick från studiens intervjuguide som hade några specifika teman. 

5 



 
 

Innan själva analysen är det av vikt att bestämma hur mycket av det empiriska materialet som 

ska analyseras. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får forskaren själv välja vad som ska 

analyseras, men de rekommenderar att man analyserar hela intervjuerna för att få en förståelse 

och inte missa någonting. I denna studie valde jag att följa författarnas råd och analysera hela 

intervjuerna för att jag inte skulle missa någonting samt för att få en bättre förståelse. När det 

empiriska materialet analyserades gjordes det i flera steg. Först började jag med att läsa 

igenom materialet flera gånger för att få en helhetssyn. Sedan sökte jag efter meningsbärande 

enheter i texten, det vill säga meningar som innehöll information som var relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. När jag hittade meningsbärande enheter kortades de ner från 

meningar till ord i syfte att korta ned texten men ändå behålla det centrala innehållet. Detta 

brukar benämnas kodning. Koderna ska associera till något i texten och förstås i relation till 

innehållet. När intervjuernas innehåll hade kodats skapades kategorier som koderna 

grupperades i. Kategorierna ska återspegla det centrala innehållet i intervjuerna. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att kategoriskapandet är en kärnfunktion i kvalitativ 

innehållsanalys och att kategorierna utgör det manifesta innehållet. Jag valde att skapa 

kategorierna Arbetet, Arbetsbelastningen, Hantering av arbetet och stressen samt 

Konsekvenser i klientbemötandet. Kategoriernas namn valdes eftersom jag vägletts av 

studiens frågeställningar som avspeglade sig i intervjuguiden, vilket i sin tur ledde till att 

kategorierna återspeglade frågeställningarna. När intervjuerna hade kodats och kategoriserats 

så skapades ett tema för att knyta ihop innehållet. Ett tema kan ses som en röd tråd som 

återkommer i varje kategori (Graneheim & Lundman, 2004). För att ta del av studiens koder, 

kategorier samt tema se bilaga 3. 

 

2.3 Urval 

När kvalitativa studier görs finns det olika typer av urval som kan användas. Urvalet till denna 

studie utfördes genom ett snöbollsurval vilket innebär att en person som var relevant för 

studien kontaktades och via den personen fick jag tag i de övriga respondenterna. 

Snöbollsurval är enligt Bryman (2011) en bra metod att använda när man som forskare snabbt 

och smidigt vill hitta ett mindre antal respondenter som är relevanta för studien. En nackdel 

med snöbollsurval kan dock vara att intervjupersonerna blir en homogen grupp eftersom det 

är troligt att respondenterna rekommenderar folk som delar deras åsikter (May, 2001). I denna 

studie intervjuades samtliga biståndshandläggare i en kommun och inte bara de som 

rekommenderades, detta för att varierande åsikter skulle ha möjlighet att framträda. Jag valde 

att använda mig av snöbollsurval för att försäkra mig om att få med rätt personer i studien, det 

vill säga biståndshandläggare som var villiga att berätta om deras yrke och hur de upplevde 

sin arbetsbelastning. Jag kontaktade en biståndshandläggare i den valda glesbygdskommunen 

och berättade om studiens syfte och innehåll. Hon frågade sedan samtliga av sina medarbetare 

om de ville delta i en studie och på det sättet fick jag kontakt med de övriga respondenterna. 

Detta gjorde att jag innan intervjuerna inte hade någon inblick i hur respondenterna upplevde 

sin arbetsbelastning eftersom jag inte kände dem.  

 

Urvalet begränsades till att samtliga biståndshandläggare, fem kvinnor, inom en viss kommun 

i Sverige intervjuades. Eftersom tidigare forskning (Norman & Schön, 2005; Norman, 2010; 

Äldreförvaltningen, 2010; Astvik & Melin, 2012) bara nämnt hur biståndshandläggare i större 

kommuner och städer har upplevt sitt arbete valde jag att intervjua biståndshandläggare i en 

glesbefolkad kommun med mindre än 45 000 invånare. Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (SKL, 2011) är kommunen en del av en glesbygdsbefolkad region eftersom 

kommunen har mindre än 300 000 invånare inom en radie på 112,5 kilometer. På grund av 

tidsbegränsning och för att personliga intervjuer skulle kunna göras valdes en glesbygds-

kommun i norra Sverige. Respondenterna var i olika åldrar och hade arbetat olika länge som 
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biståndshandläggare, allt från ett år till trettio år. Det gjorde att respondenterna hade olika 

erfarenheter och uppfattningar om arbetet. Att ha fem respondenter till denna studie ansåg jag 

vara lagomt antalsmässigt då syftet var att studera och exemplifiera hur biståndshandläggare i 

en glesbygdskommun upplever arbetsbelastningen. Enligt Trost (2005) finns det fördelar med 

att använda ett litet urval med få respondenter - empirimaterialet blir hanterbart och det är 

mindre risk att viktiga detaljer utelämnas. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis läste jag artiklar och rapporter om biståndshandläggare, socialarbetare och deras 

arbete (Trydegård, 1996; Norman & Schön, 2005; Healy, Meagher & Cullin, 2009; Norman, 

2010; Äldreförvaltningen, 2010; Astvik & Melin, 2012). Dessa skrifter bedömdes som 

relevanta då jag fick kunskap om själva yrket och arbetsuppgifter samt information om hur 

biståndshandläggare och socialarbetare i större svenska kommuner samt andra länder 

upplevde sitt arbete. Efter att ha fått kunskap inom forskningsområdet kontaktade jag en 

biståndshandläggare i en glesbygdskommun i norra Sverige och via henne fick jag kontakt 

med samtliga biståndshandläggare i den kommunen. Vid första kontakten informerades 

respondenterna om studiens syfte och vilken roll respondenterna skulle ha i studien. De fick 

även ett introduktionsbrev med samma information (se bilaga 1). Inför intervjuerna skapades 

en intervjuguide (se bilaga 2) för att liknande frågor skulle ställas till samtliga respondenter. 

Intervjuerna var cirka 60 minuter långa och genomfördes på socialtjänsten i den kommun där 

biståndshandläggarna arbetade. Med hjälp av en diktafon spelades intervjuerna in för att sedan 

transkriberas inför analysarbetet. Efter transkriberingen följde en process då det empiriska 

materialet kodades och kategoriserades. De kategorier som bildades fick stå för rubrikerna 

under kapitel 4 Resultat och kapitel 5 Analys. Det empiriska materialet har analyserats genom 

kvalitativ innehållsanalys och kopplats till tidigare forskning och teorier i kapitel 5 Analys. 

Avslutningsvis i kapitel 6 Slutsatser och diskussion sammanfattas resultaten kortfattat och en 

diskussion kring studien görs. 

 

2.5 Studiens tillförlitlighet 

Inom både kvalitativ och kvantitativ forskning finns det vissa kriterier som bör uppfyllas för 

att studien ska vara av god kvalité. Dessa kriterier brukar inom kvalitativ forskning benämnas 

som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). 

 

Kriteriet tillförlitlighet handlar om hur trovärdig studien och dess resultat är. Respondenterna 

som varit delaktiga i studien bör få ta del av studiens resultat, detta för att forskaren ska få se 

om han/hon uppfattat respondenterna rätt. Att delge respondenterna studiens resultat brukar 

benämnas respondentvalidering enligt Bryman (2011). Respondenterna i denna studie fick ta 

del av materialet i kapitel fyra och kapitel fem eftersom det berörde dem. För att göra studien 

trovärdig och för att respondenternas egna ord och upplevelser ska framhävas så har mycket 

av respondenternas citat använts. Kriteriet Överförbarhet handlar om studien har tydliga 

beskrivningar samt om resultaten kan överföras till andra personer (Bryman, 2011). Jag har 

försökt ge tydliga beskrivningar genom att förklara hur jag gått tillväga när studien gjordes. 

Jag har även använt citat från respondenterna för att styrka studiens resultat. Det är dock inte 

helt säkert att studiens resultat kan överföras rakt av till andra personer eftersom alla individer 

är olika och upplever arbetsbelastning och bemötande på olika sätt. Kriteriet Pålitlighet 

innebär att det bör finnas en tydlig beskrivning av forskningsprocessens alla faser (Bryman, 

2011). Jag har gett en klar redogörelse av alla faser i forskningsprocessen så som vilken 

kvalitativ metod som använts, hur datainsamlingen gått till samt vilken analysmetod som 

använts, detta för att läsaren ska kunna följa stegen i denna studie. Kriteriet Konfirmering 

berör forskarens objektivitet, att forskarens egna värderingar inte har påverkat studiens 
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resultat (Bryman, 2011). För att utesluta egna värderingar och tydligt visa att det är 

respondenternas upplevelser som är i fokus i denna studie har jag valt att använda mycket av 

deras citat. 

  

2.6 Etiska reflektioner 
Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer som 

forskare bör förhålla sig till när forskning genomförs. Varje forskare måste inför sin 

vetenskapliga undersökning göra en vägning mellan värdet av den förväntade kunskapsnyttan 

kontra möjliga risker och negativa konsekvenser för respondenterna. De fyra etiska 

grundprinciperna brukar benämnas som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte och innehåll, 

samt eventuella risker och konsekvenser som kan uppstå. Vid första kontakten med 

respondenterna berättades det om studiens syfte, varför respondenterna var intressanta för 

denna studie samt vilken roll respondenterna skulle få. Samtyckeskravet betyder att samtycke 

ska inhämtas från respondenterna och att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien. Därför fick respondenterna vid första kontakten även information om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Respondenterna fick även 

ett introduktionsbrev (se bilaga 1) med information om studiens syfte och respondenternas 

roll. Längst ned på pappret fanns det plats för respondenterna att skriva under om de var 

intresserade av att delta i studien och då skrev de samtidigt under tystnadsplikt. 

Konfidentialitetskravet handlar om respondenternas anonymitet, deras identitet ska inte kunna 

avslöjas på något sätt. Uppgifter om respondenterna ska förvaras på ett säkert sätt så 

obehöriga ej får tillgång till uppgifterna. Jag förhöll mig till konfidentialitetskravet genom att 

transkribera intervjuerna och när det var gjort raderades intervjuinspelningarna och 

transkriberingarna förvarades så att inga obehöriga kunde komma åt materialet. Genom hela 

arbetet har det skrivits på ett sådant sätt så respondenterna inte ska kunna identifieras, det har 

inte nämnts några namn och inte heller inom vilket län eller kommun respondenterna 

arbetade. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som respondenterna lämnar endast får 

användas i forskningsändamål. Personer som vill göra vetenskapliga studier får ta del av det 

skrivna materialet i denna studie men information om respondenterna kommer inte lämnas ut 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kalman & Lövgren, 2012). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som valts ut till studien att beskrivas. 

 

3.1 Val av teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna i studien utgör en grund för att i ett senare kapitel kunna tolka 

och göra en analys av det insamlade empirimaterialet. Eftersom målet med studien var att 

undersöka hur biståndshandläggare upplevde sin arbetsbelastning och vilka konsekvenser 

arbetsbelastningen kunde ge i klientbemötandet så valdes teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta för ämnet.  

 

Via tidigare forskning (Nitzelius & Söderlöf, 2005; Norman, 2010; Astvik & Melin, 2012) 

samt det empiriska materialet har jag uppmärksammat att socialtjänsten är en organisation 

som präglas av hög arbetsbelastning och stress. Som biståndshandläggare och socialarbetare 

är det viktigt att kunna hantera och förstå situationer samt att känna meningsfullhet i sina 

arbetsuppgifter. Genom att använda Antonovskys teori om KASAM ville jag se hur bistånds-

handläggarna hanterade arbetsbelastningen och stressen samt hur de skapade meningsfullhet i 

sin yrkesroll. Ur det empiriska materialet framkom också att biståndshandläggarna upplevde 

att de hade ett handlingsutrymme men att deras arbete i viss mån påverkades av 

organisationen. Genom att använda en teoretisk utgångspunkt som gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme fick jag en bättre förståelse för hur respondenterna upplevde socialtjänsten, 

sitt arbete och sin arbetsbelastning.  

 

3.2 KASAM 

Sociologen Aaron Antonovsky har skapat begreppet och teorin KASAM, känslan av 

sammanhang, som handlar om hur varje individ genom att ha en meningsfull tillvaro kan 

uppnå autonomi i sitt liv. För att denna känsla ska uppnås behöver individen känna stimuli 

både från den inre och yttre världen. KASAM uppstod när Antonovsky började fundera på hur 

det kommer sig att vissa människor blir sjuka medan andra klarar sig trots att de utsätts för 

samma påfrestningar. Han uppmärksammade att vissa människor som utsätts för stress och 

andra påfrestningar inte blir sjuka utan istället utvecklas som människor, de har så kallad hög 

KASAM. Personer med hög KASAM klarar av stress och behåller en god hälsa eftersom de 

ser sin verklighet som begriplig, hanterlig och meningsfull. Personer med hög KASAM ser 

problem som utmaningar och kan använda rätt resurser för att lösa problemen. De personer 

som däremot har låg KASAM ser problem som en svårighet och är mindre positiva när de 

stöter på problem (Antonovsky, 1991). 

 

Det finns tre centrala begrepp inom KASAM som sägs vara avgörande för att individen ska 

uppleva stimulans, det är att livet bör kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt. Dessa 

begrepp är enligt teorin beroende av varandra. Begreppet begriplighet innefattar hur 

människan gör sin tillvaro begriplig och i vilken utsträckning denne upplever stimuli. 

Individens inre stimuli besvaras genom att individen förstår den information som hon eller 

han tar del av, exempelvis att denne varit med om en traumatisk händelse. För individer med 

en hög känsla av KASAM är informationen begriplig, de förstår att de drabbats av en 
traumatisk händelse men ser traumat som att det i längden ger erfarenhet. Individer som 

däremot har låg KASAM ser informationen som negativ, de ser att de råkat ut för ett trauma 

och tror att det kommer finnas där konstant. I arbetslivet kan känslan av begriplighet uppnås 

när individen ser att de saker hon eller han åstadkommer i sitt arbete leder till vad det är tänkt 

att leda till. Begreppet hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att det finns 

resurser som denne kan ta hjälp av för att hantera situationen. Resurser kan tillexempel vara 

familjen, kollegor eller chefen som individen litar på. Individer med en hög känsla av 
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hanterbarhet och som tar hjälp av sina resurser brukar enligt Antonovsky (1991) klara av 

påfrestningar bättre än individer som inte tar hjälp av sina resurser. För att individen i 

arbetslivet ska få en känsla av hanterbarhet måste det vara rimlig arbetsbelastning och 

arbetsuppgifterna bör stämma överens med individens förmåga och kunskap att hantera dem. 

Det tredje centrala begreppet är meningsfullhet och innebär i vilken utsträckning individen 

känner att livet har betydelse. Individer som känner meningsfullhet i livet ser problem som 

utmaningar istället för som påfrestningar. Det handlar om att individer som tillexempel varit 

med om trauman är beredda att konfrontera problemen, söka en betydelse i det som händer 

och lära sig av det och göra det bästa av situationen. För att få en känsla av meningsfullhet i 

arbetslivet är det viktigt att individen gillar sitt arbete och känner stolthet över arbetet som 

hon eller han utför. Detta tillsammans med friheten att använda sitt handlingsutrymme och 

kunna bestämma över vissa saker skapar en meningsfullhet. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att människors KASAM, känsla av sammanhang, är individuellt. Det vill säga att det som 

är begripligt, hanterbart och meningsfullt för mig behöver inte vara det för andra 

(Antonovsky, 1991). 

 

3.3 Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme 
Socialarbetare och biståndshandläggare benämns ibland som ”street-level bureaucracy”, i 

svensk mening översatt till gräsrotsbyråkrater, ett begrepp som Michael Lipsky introducerade 

i början av 1980-talet. När ordet ”gräsrotsbyråkrater” används i detta avsnitt syftar jag på 

biståndshandläggare. Gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda personer som arbetar i 

direktkontakt med medborgaren och som har beslutanderätt. Typiska gräsrotsbyråkrater är 

tillexempel socialarbetare, poliser och jurister. Gräsrotsbyråkrater och deras ledning har olika 

roller och fokus, de förstnämnda beslutar om insatser och ger service till medborgaren medan 

ledningen är mer intresserade av resultatet och vad det kostar (Lipsky, 2010).  

 

Socialtjänsten är en ramlagstyrd verksamhet vilket innebär att socialtjänstlagen ger en viss 

anvisning om hur prioriteringar och beslut ska göras men det nämns inte mer detaljerat utan 

det är upp till socialarbetarna själva att bestämma. Det gör att gräsrotsbyråkrater som 

exempelvis biståndshandläggare har ett stort handlingsutrymme då de flesta beslut inom 

socialtjänsten tas på tjänstemannanivå, så kallade delegationsbeslut. Biståndshandläggarna 

bestämmer vem som ska få insatser och vilken typ av insatser, men de bestämmer också 

själva över sina arbetsdagar när de vill träffa klienter, skriva utredningar etcetera. Som 

gräsrotsbyråkrat har man en stor frihet att själv bestämma men det finns vissa lagar, regler och 

riktlinjer som man måste förhålla sig till. Det är möjligheten att agera mellan dessa regler som 

brukar benämnas handlingsutrymme enligt Svensson (2008) och Wörlén (2010). En nackdel 

med ett stort handlingsutrymme är att alla gräsrotsbyråkrater gör olika prioriteringar och fattar 

olika beslut. Det råder en osäkerhet hos många gräsrotsbyråkrater när de har stort handlings-

utrymme eftersom de måste göra en avvägning mellan personliga preferenser, professionella 

uppfattningar, lagar och kommunala riktlinjer (Wörlén, 2010). 

 

Lipsky (2010) menar att trots att gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme att själva 

bestämma och fatta beslut så är de begränsade av lagar och diverse krav från både 

organisationens ledning, klienter och andra professioner. Ledningen vill att arbetarna ska följa 

statens lagar och organisationens regler samtidigt som det krävs ökad effektivitet och 

minskade kostnader. Krav från klienter kan röra sig om att de vill ha insatser och hjälp så fort 

som möjligt medan krav från andra professioner kan vara att arbetet ska utföras snabbt och i 

samarbete med flera professioner. Dessa krav från de olika parterna kan öka arbets-

belastningen och skapa en stress hos gräsrotsbyråkraterna. Lipsky (2010) menar att många 

gräsrotsbyråkrater kan uppleva stress dels på grund av kraven från de olika parterna, dels på 
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grund av hög arbetsbelastning men också på grund av ambivalensen kring sitt handlings-

utrymme. Han menar att många gräsrotsbyråkrater är osäkra på vad de själva får styra över 

och vad som ska ske enligt ledningens regler vilket leder till en osäkerhet som i sin tur skapar 

stress.   

 

Gräsrotsbyråkrater ses som samhällets hopp för en balans mellan att ge tjänster och ha rimliga 

utgifter. Vad som menas är att klienterna har förhoppningar om att få hjälp samtidigt som 

staten och organisationen har förhoppningar om att hålla nere kostnaderna, därför är det 

viktigt att gräsrotsbyråkraterna försöker ha en balans (Lipsky, 2010). Det är också viktigt att 

med sitt handlingsutrymme försöka ha en balans mellan att följa lagar och att vara human. Det 

finns ramlagar som socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer som gräsrotsbyråkraterna bör 

följa, men det gäller också att vara human och se till individens behov och intresse. Det är där 

handlingsutrymmet finns, det gäller att göra en avvägning om vad som blir bäst – är det att 

följa regler och lagar till punkt och pricka eller är det bättre att se till individens behov och 

intresse? Gräsrotsbyråkrater måste hitta en balans mellan dessa, de gör ofta prioriteringar och 

fattar beslut utifrån individens behov men de ska också ta hänsyn till lagstiftning och 

kommunala riktlinjer (Lipsky, 2010; Wörlén, 2010). Organisationens givna ramar sätter vissa 

gränser i arbetet men den anställde kan också själv sätta gränser och påverka det 

organisatoriska. Det är viktigt att ha en självständig position i förhållande till sitt uppdrag, att 

gräsrotsbyråkrater som exempelvis biståndshandläggare inte bara ska vara aktörer som utför 

organisationens uppdrag utan med hjälp av sitt handlingsutrymme ska de ta eget ansvar, fatta 

beslut och kunna påverka organisationen (Svensson, 2008). Gräsrotsbyråkrater sägs ha en stor 

inverkan på människors liv då det är dem som bestämmer huruvida en medborgare ska få ta 

del av statens tjänster som tillexempel försörjningsstöd eller hemtjänst. Oavsett vilket beslut 

det gäller så påverkar det människors liv och klientens självförtroende (Lipsky, 2010). 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras det centrala ur empirimaterialet. För att bevara respondenternas 

anonymitet nämns det inte namn eller exakt antal år inom yrket och inte heller i vilken 

kommun eller län som respondenterna arbetar. För att ta del av intervjufrågorna som ställdes 

till respondenterna se bilaga 2. 

 

4.1 Arbetet 
De fem respondenterna hade arbetat olika länge som biståndshandläggare, allt från ett år till 

närmare trettio år, men de hade alla studerat vid sociala omsorgsprogrammet alternativt 

socionomprogrammet. Att arbeta med människor var något som samtliga respondenter hade 

erfarenhet av då de tidigare arbetat inom andra delar av socialtjänsten, inom hälso- och 

sjukvården eller som enhetschefer. Det är ungefär 400 klientärenden per biståndshandläggare 

i kommunen och ärendena är datumindelade för att biståndshandläggarna ska veta vilka 

klienter som faller under deras ansvarsområden. Respondenterna berättade att de upplevde att 

datumindelade ärenden skapade en jämn arbetsfördelning eftersom samtliga bistånds-

handläggare hade sex-sju datum var som de ansvarade för. En respondent berättade:  

 
”Vi handläggare har lika mycket arbete allihopa eftersom vi har datumindelat ärenden. Men vissa är 

kanske mindre stresståliga och då kanske de upplever att de har mer arbete än andra”. 
 

Vidare under intervjuerna uppgav respondenterna att deras främsta arbetsuppgifter var att 

utreda hjälpbehov hos personer över 65 år och fatta beslut om hjälpinsatser till dessa personer. 

Biståndshandläggarna ordnade oftast med hemtjänstinsatser i hemmet så att klienterna kunde 

bo kvar i det ordinära boendet så länge som möjligt. Förutom hemtjänstinsatser hade 

biståndshandläggarna även hand om att ordna särskilt boende till äldre personer som inte 

längre klarade sig i det ordinära boendet på grund av för stora hjälp- och omvårdnadsbehov. 

Det tredje området som biståndshandläggarna ansvarade för var korttidsvistelse, vilket 

innebär att klienterna kunde vistas en-två veckor per månad på ett korttidsboende för att deras 

anhöriga skulle få möjlighet att vila upp sig. Tre av respondenterna nämnde att de förutom 

dessa arbetsuppgifter även ansåg sig ha ett indirekt ekonomiskt ansvar. De menade att 

ledningen ville att biståndshandläggarna skulle tänka kostnadseffektivt när de ordnade 

insatser till klienterna. Respondenterna själva var dock av den åsikten att organisationens 

ekonomi inte skulle styra vilka insatser klienterna fick. 

 
”Ledningen tycker vi ska tänka på kostnader när vi beviljar insatser, men jag tycker det är fel. Jag går 

efter behovet, behöver en person mycket hjälp så ska personen få det oavsett om det kostar mycket för 

kommunen”. 
 

Under intervjuerna uppgav alla respondenter att de trivdes bra med yrket och att de gillade 

variationen i arbetet, ingen arbetsdag var den andra lik. En respondent beskrev tjusningen med 

sitt arbete på följande sätt: 

 
”Det är spännande att inte riktigt veta vad som kommer hända under dagen. Sen är det trevligt att 

träffa äldre människor och höra deras livshistorier”. 

 

Respondenterna brukade försöka planera arbetsdagarna genom att ha bokade tider för 

hembesök och vårdplaneringar, men ibland fick de akutärenden som de måste ta hand om på 

en gång. Akutärenden är tillexempel när en dement person börjat virra runt utomhus eller när 

en person ständigt faller i hemmet, då var det biståndshandläggarna som måste ordna 

hjälpinsatser till personen på en gång. Arbetsdagarna startade alltid med telefontid då klienter 

och anhöriga kunde ringa till biståndshandläggarna om de hade några frågor eller om de ville 
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ha utökad eller minskad hjälp i hemmet. Dagligen brukade biståndshandläggarna ha två-tre 

hembesök eller vårdplaneringar inplanerade. En respondent berättade att klienterna sällan 

kom till kontoret utan att det var biståndshandläggarna som åkte till klienterna eftersom 

klienterna var äldre och ofta hade svårt att röra sig. Hembesök gjordes då någon klient ville 

ansöka om hjälp i hemmet eller ändra sina nuvarande insatser. Vårdplaneringar var möten 

som ägde rum på sjukhuset när någon klient varit inlagd och var på väg hem igen. Då 

träffades biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, distriktssköterska, klient och 

anhöriga för att tala om vilken hjälp som behövs i hemmet när klienten ska lämna sjukhuset. 

Den tid som återstod efter hembesök och vårdplaneringar brukade biståndshandläggarna 

skriva utredningar och fatta beslut om vilken hjälp klienterna skulle få. Respondenterna 

uppgav även att de samverkade mycket med andra yrkesgrupper som arbetsterapeuter, 

distriktssköterskor och slutenvården. Yrkesgrupperna hade olika ansvarsområden men de 

samverkade för att klienterna skulle få det så bra som möjligt.  

 

4.2 Arbetsbelastningen 

Enligt samtliga respondenter har de haft hög arbetsbelastning på socialtjänsten under en lång 

tid men ibland kunde det bli lugnare perioder. Respondenterna menade att arbetsbelastningen 

kunde vara både hög och låg men att det var vanligast med hög. När jag bad dem precisera 

vad de menade med hög arbetsbelastning beskrev de bland annat det som: 
 

”Hög arbetsbelastning är när vi har mycket att göra under en begränsad tid. Det är stressigt och vi 

har fullt upp hela tiden”. 

 

”Allt arbete hinns ej med, vi stressar ihjäl och får jobba övertid för att hinna skriva utredningar. 

Ibland är det så hög arbetsbelastning att jag vill gråta”. 
 

Med låg arbetsbelastning menade respondenterna att de blev understimulerade och hade lite 

att göra. Samtliga respondenter nämnde under intervjuerna att de upplevde att den bästa 

arbetsbelastningen var när det var lagom mycket arbete. Två respondenter sa: 
 

”Mycket att göra och stress är inte roligt, men det är inte heller roligt när man knappt har något att 

göra. Det bästa är när jag hinner göra allt i normal takt, då är det kul att jobba”.  

 

”Det är jobbigt när det är stressigt och då gäller det att prioritera. Det är viktigt att hitta en balans”.  
 

Respondenterna upplevde att det fanns två arbetsuppgifter som bidrog till den höga 

arbetsbelastningen, det var hembesök och vårdplaneringar. Det var inte själva hembesöken 

som skapade hög arbetsbelastning utan restiden till och från klienten. Detta styrktes av en 

respondent som sa: 

 
”Resan till och från hembesök tar mycket tid. Om klienterna kom till kontoret hade det sparat massa 

tid för oss, då hade vi kunnat skriva utredningar mellan besöken men nu måste vi istället spendera 

mycket tid i bilen”. 
 
Flera av respondenterna upplevde även att vårdplaneringar bidrog till hög arbetsbelastning då 

biståndshandläggarna måste skriva klart utredningen och ordna hjälpinsatser inom fem dagar 

från det att vårdplaneringen hade ägt rum. Att ha en begränsad tid på sig var något som flera 

respondenter kände sig stressade utav.  

 
”När vårdplaneringen varit har vi fem dagar på oss att skriva utredning och ordna insatser. Det kan 

vara ganska stressande, särskilt när man samtidigt har mycket hembesök eller andra vårdplaneringar 

inbokade”. 

13 



 
 

Några av respondenterna berättade också att de upplevde krav och förväntningar från både 

ledning och klienter som en arbetsbelastning. De talade om att de kände en press från 

ledningen som ville att de skulle tänka ekonomiskt, samtidigt som klienter och anhöriga hade 

krav och förväntningar på att biståndshandläggarna skulle ordna insatser med en gång. Med 

krav från olika håll och lagar samt kommunala riktlinjer att följa var det flera respondenter 

som uppgav att de kände sig styrda trots att de själva hade beslutanderätt och ett eget 

handlingsutrymme. Dessa krav och förväntningar kontra det egna handlingsutrymmet och 

beslutanderätten skapade en osäkerhet hos några av respondenterna vilket i sin tur gjorde dem 

stressade. En respondent berättade: 

 
” Många tror att vi får bestämma och göra som vi vill men så är det inte. Vi måste följa lagar, de 

kommunala riktlinjer och regler som finns samt lyda ledningens order. Samtidigt vill cheferna att vi 

ska ha ett eget handlingsutrymme och göra som vi vill bara vi håller oss inom ramen. Jag tycker att 

det krockar där, de säger att vi ska ha handlingsutrymme men ändå är det flera saker som styr oss. 

Det gör att vi här på kontoret blir osäkra i vissa situationer om hur vi ska handla, ska vi följa lagar 

och regler eller använda vårt egna handlingsutrymme? Denna osäkerhet, att inte riktigt veta, är en 

stressfaktor hos oss handläggare”. 

 

4.3 Hantering av arbetet och stressen 

Den höga arbetsbelastningen som respondenterna upplevde skapade stress i olika grader hos 

samtliga respondenter. Några nämnde att de kände sig väldigt stressade på grund av allt arbete 

medan andra uppgav att de var rätt stresståliga och inte kände sig lika stressade. För att 

hantera stressen och arbetsbelastningen hade respondenterna några knep. Samtliga 

respondenter menade att det var viktigt att kunna prioritera ärenden eftersom varje 

biståndshandläggare har cirka 40 pågående ärenden samtidigt. 

 
”När det är såhär hög arbetsbelastning som vi har nu, då måste vi prioritera och ta brådskande 

ärenden först och låta andra vänta. I detta jobb måste man kunna prioritera, annars har man hög 

arbetsbelastning hela tiden”. 
 

Flera respondenter uppgav att vårdplaneringar var prioriterade eftersom kommunen fick 

betala en viss summa till landstinget om biståndshandläggarna inte hann skriva utredning och 

ordna hjälp till klienten inom fem dagar. Andra prioriterade ärenden var svårt sjuka klienter, 

exempelvis palliativa, som behövde mycket hjälp. Något som inte var lika prioriterat då det 

var hög arbetsbelastning var enligt respondenterna uppföljningar på klienter som redan har 

hemtjänstinsatser. Förutom att prioritera ärenden menade samtliga respondenter att det är av 

vikt att ta sig tid att göra något annat än arbeta ibland, detta för att återfå ork och lust. Tre 

respondenter uppgav att de brukade gå ut och fika ibland för att orka ta tag i resten av arbetet. 

 
”Att ta en fikapaus eller städa kontoret fungerar när jag är stressad. Då får jag göra något annat en 

stund och kopplar bort jobbet. Jag får ny energi och känner mig mer motiverad när jag sedan 

fortsätter arbeta”.  
 

Trots att respondenterna hade knep för att hantera stressen och arbetsbelastningen önskade 

samtliga respondenter att deras arbetsbelastning kunde minska. De menade att de gjort vad de 

kunnat för att hantera situationen men att de borde få hjälp av ledningen. En respondent sa:  

 
”Jag som handläggare har gjort allt jag kan för att hantera arbetsbelastningen, men chefen och 

ledningen kan göra förändringar. De skulle kunna anställa mer folk eller lägga vissa av 

handläggarnas arbetsuppgifter på någon annans område”. 
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Respondenterna uppgav att de förmedlat önskan om ytterligare en medarbetare till deras chef 

men att det enligt chefen inte gick att anställa en till biståndshandläggare då det inte fanns 

ekonomi till det. Flera av respondenterna uppgav att eftersom de inte får en till medarbetare 

utan är fem biståndshandläggare med mycket arbete så får de arbeta övertid nästan varje dag, 

de har svårt att varva ner när de kommer hem från jobbet och de sover dåligt. Samtliga 

uppgav att det är väldigt påfrestande om en kollega är frånvarande från jobbet någon dag. 

Detta eftersom arbetsbelastningen ökar för de kvarvarande biståndshandläggarna då de 

förutom sina egna ärenden även måste ta hand om den frånvarandes ärenden. 

 

4.4 Konsekvenser i klientbemötandet 

Att bemöta klienterna på ett bra sätt upplevde samtliga respondenter som viktigt eftersom 

deras arbetsuppgift var att hjälpa klienterna att få det bättre i sina liv. Enligt samtliga 

respondenter är ett bra klientbemötande när den professionella har ett gott humör och är 

trevlig mot klienten samt tar sig tid att lyssna på klienterna. En respondent beskrev ett bra 

klientbemötande som: 

 
”Jag som professionell respekterar och lyssnar på personen. Klienterna ska känna att jag är 

engagerad och vill hjälpa dem, de ska också känna att de kan tala med oss om allt”. 
 

Samtliga respondenter uppgav under intervjuerna att de försökte vara professionella när de 

var i kontakt med klienter och anhöriga trots att det kunde vara stressigt och mycket att göra. 

De ville inte att deras arbetsbelastning och stress skulle gå ut över klienterna. En respondent 

sa: 

 
”Min arbetsbelastning ska inte påverka bemötandet mot klienten. Det kan hända att klienten får vänta 

någon dag med hembesök om arbetsbelastningen är hög, men bemötandet ska inte påverkas. Jag ska 

vara professionell oavsett hur belastningen är”.  

 

De andra respondenterna uppgav också att de försökte vara professionella och inte låta 

arbetsbelastningen påverka men att det ibland kunde påverka undermedvetet. De upplevde att 

klienterna kunde se att biståndshandläggarna var stressade trots att de inte nämnt det verbalt 

till klienterna. Två respondenter uppgav: 

 
”Jag försöker att alltid vara glad och trevlig men när jag är stressad kan jag vara fåordig och stressig 

i kroppsspråket. Jag säger inget till klienterna om att jag är stressad men jag tror att de märker det”. 

 

 ”När jag har mycket att göra känner jag stress inombords. Då stannar jag inte och pratar utöver 

ärendet lika mycket som jag gör när det är mindre arbete och sedan får jag dåligt samvete över det”. 

 

Alla respondenter uppgav under intervjuerna att de önskade få en djupare relation med deras 

klienter. De upplevde att det inte alltid fanns tid till att tala med klienterna om allmänna saker 

när de träffades då det var hög arbetsbelastning, utan fokus under samtalen var mest på vilken 

hjälp klienterna behöver. Genom att bara tala om vilken hjälp klienterna behövde upplevde 

respondenterna det svårt att få grepp om klienterna och vilka dem var. De menade att de lärde 

känna klienterna bättre när det var mindre arbetsbelastning för då kunde de ta sig tid att prata 

om mer allmänna saker och på det viset skapa en bättre relation. 
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5 Analys 

I följande kapitel kopplas resultatredovisningen samman med tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna. För att underlätta strukturen har analysen delats in i samma 

teman som resultatredovisningen. 

 

5.1 Arbetet 

I dagens samhälle blir människorna allt äldre och behöver mer hjälp jämfört med hur det var 

för några årtionden sedan. Detta gör att dagens biståndshandläggare har fler klienter och mer 

ärenden att handlägga än för några decennier sedan (Norman & Schön, 2005). Trots att 

respondenterna arbetade i en glesbygdskommun med mindre än 45 000 invånare så hade de 

cirka 400 ärenden var som de ansvarade för. Det är ungefär lika många ärenden per 

handläggare som Norman och Schön (2005) nämner att biståndshandläggare i 

storstadskommuner som Stockholm och Malmö har. Som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att utreda och besluta om personer över 

65 år har rätt till insatser som hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, ledsagning etcetera. 

Arbetsuppgifterna verkar i stort vara liknande oavsett om man arbetar i en glesbygdskommun 

eller en storstadskommun, men det kan hända att arbetsuppgifterna varierar beroende på 

vilken organisationsmodell kommunen använder. Beställar- och utförarmodellen är idag den 

dominerande organisationsmodellen i Sverige, redan år 2005 var det 237 av Sveriges 290 

kommuner som använde den modellen (Norman & Schön, 2005). I kommunen där 

respondenterna arbetade användes en beställar- och utförarmodell och respondenterna tyckte 

det fungerade bra att de behandlade ärenden och beslutade om insatser medan deras chef 

ansvarade för personalen, ekonomin och såg till att insatserna fungerar. Biståndshandläggarna 

hade andra arbetsuppgifter och ett annat fokus än deras chef, vilket kan associeras till det 

Lipsky (2010) talar om olika roller när det gäller gräsrotsbyråkrater och deras ledning. 

Gräsrotsbyråkraterna, i detta fall biståndshandläggarna, hade en roll där de var intresserade av 

att hjälpa klienten och se individens behov, medan deras chef intog en roll med fokus på det 

ekonomiska och hur resultatet av insatserna blev.  

 

Eftersom respondenterna arbetade efter beställar- och utförarmodellen så låg det ekonomiska 

ansvaret hos deras chef, men några av respondenterna uppgav att de kände ett indirekt 

ekonomiskt ansvar. Detta eftersom deras chef talat om för dem att de ska tänka kostnads-

effektivt när de ordnar insatser till klienterna. Även biståndshandläggare i andra kommuner 

kan känna att de har ett indirekt ekonomiskt ansvar enligt Norman och Schön (2005). Att 

respondenterna upplevde att de hade ett indirekt ekonomiskt ansvar kan tolkas som att de var 

medvetna om att vissa insatser var kostnadskrävande för kommunen och att ledningen 

önskade att biståndshandläggarna gav andra insatser som inte kostade lika mycket. Att följa 

kommunens önskemål om kostnadseffektivitet vid beviljandet av insatser var något som 

respondenterna inte gjorde i stor utsträckning. Respondenterna menade att de gick efter 

individens behov och inte det ekonomiska när de beviljade insatser. Utifrån de olika roller 

som Lipsky (2010) talar om kan det tolkas som att biståndshandläggarna och deras chef hade 

olika intressen gällande arbetet. Biståndshandläggarna tyckte individens behov skulle 

tillgodoses medan kommunen ville att insatserna skulle kosta så lite som möjligt. 
 

Samtliga respondenter uppgav att de trivdes med att arbeta som biståndshandläggare och 

hjälpa äldre människor. Att lyssna på folks livshistorier samt variationen i arbetet var två 

tjusningar med yrket enligt respondenterna. Enligt Antonovsky (1991) är det viktigt att vi 

människor känner meningsfullhet i våra liv, det är därför viktigt att man trivs med sitt arbete 

och upplever det roligt. För att känna meningsfullhet i livet behöver vi känna stimulans, enligt 

Antonovskys KASAM-teori finns det tre centrala begrepp för att uppnå detta, det är att livet 
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bör kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt. Respondenterna ville hjälpa äldre 

människor att få det bättre i sina liv, och respondenterna kunde se att genom sitt arbete och de 

beslut som de fattade så fick de äldre människorna den hjälp de behövde. Detta kan enligt 

Antonovskys (1991) begrepp tolkas som att biståndshandläggarna upplevde en känsla av 

begriplighet då de såg att deras arbete ledde till vad det var tänkt att leda till – att folk fick 

hjälp. Vidare talar Antonovsky (1991) även om begreppet meningsfullhet vilket handlar om i 

vilken utsträckning individen känner att livet har en betydelse. Respondenterna har sagt sig 

trivas med sitt arbete och att hjälpa människor, vilket utifrån begreppet meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991) kan tolkas som att respondenterna kände meningsfullhet och att deras 

arbete hade betydelse både för dem och klienterna, men också att de kände stolthet över 

arbetet då det var dem som genom att bevilja insatser hjälpte äldre människor att få det bättre. 

 

5.2 Arbetsbelastningen 

På 1990-talet skedde en omstrukturering inom den offentliga välfärdssektorn med exempelvis 

nya organisationsmodeller. Denna omstrukturering gav vissa konsekvenser för kommunerna i 

Sverige, exempelvis nedskärningar, prioriteringar och kostnadseffektivitet. Till följd av 

konsekvenserna fick socialarbetare och biståndshandläggare ökad arbetsbelastning då de 

skulle utföra fler arbetsuppgifter inom en begränsad tid. Det började också ställas mer krav på 

yrkesgruppernas kompetens och att de skulle tänka mer på kostnader och arbeta snabbare 

(Nitzelius & Söderlöf, 2005; Healy, Meagher & Cullin, 2009; Astvik & Melin, 2012). Hög 

arbetsbelastning är något som verkar vanligt förekommande både bland biståndshandläggare 

och andra professioner inom socialt arbete i Sverige. Respondenterna upplevde en hög arbets-

belastning på deras arbetsplats och det kunde vara påfrestande då de ofta kände stress och fick 

arbeta övertid för att hinna med arbetsuppgifterna. Restiden mellan de äldres hem och 

biståndshandläggarnas kontor samt vårdplaneringar var de två största faktorerna som 

respondenterna upplevde bidrog till hög arbetsbelastning. För biståndshandläggare i 

glesbygdskommuner kan det vara mycket restid eftersom de ofta arbetar inom hela 

kommunen medan biståndshandläggare i större städer som exempelvis Stockholm har delat in 

sig i olika områden. Även Norman (2010) nämner i sin rapport att många bistånds-

handläggare i Sveriges kommuner upplever sig ha en hög arbetsbelastning med flera hundra 

ärenden och många arbetsuppgifter som ska utföras under en kort tid. I hennes rapport nämns 

det dock inte några särskilda faktorer som bidrar till arbetsbelastningen. 

 

Att respondenterna upplevde sig ha hög arbetsbelastning är inte bra varken för deras klienter 

eller för dem själva. Respondenterna upplevde att de var stressade större delen av sina 

arbetsdagar på grund av mycket arbetsuppgifter och detta menar äldreförvaltningen (2010) är 

till nackdel för klienterna då de hamnar i kläm och deras behov inte uppmärksammas på 

samma vis som om biståndshandläggarna skulle ha lägre arbetsbelastning. Äldreförvaltningen 

(2010) belyser i sin rapport att det främst är äldre personer som redan har beviljade insatser 

som hamnar i kläm, detta då många biståndshandläggare inte har tid att göra uppföljningar i 

den mån som det skulle behövas. Även respondenterna uppgav att uppföljningar av redan 

beslutade insatser var lågprioriterade. Vid hög arbetsbelastning valde de att prioritera nya 

ärenden och akuta ärenden, det vill säga oväntade akuta situationer som exempelvis att någon 

äldre person virrade omkring ute nattetid. Uppföljningar gjorde respondenterna i mån av tid. 

Men respondenternas höga arbetsbelastning påverkade inte bara klienterna utan även dem 

själva. Jakobsson (2010) menar att när respondenterna upplever att de har hög arbets-

belastning och mycket att göra så leder det till stress som i sin tur gör att respondenterna kan 

drabbas av sömnsvårigheter och depression. Några respondenter nämnde att de hade 

sömnsvårigheter vilket kan tolkas bero på stressen. Jakobsson (2010) menar också att ju mer 

arbetsuppgifter som respondenterna har att utföra under en begränsad tid, desto svårare kan 
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det bli att återhämta sig då det krävs längre återhämtningstid om man har mycket att göra. 

Respondenterna beskrev att de jämt kände sig stressade på arbetet och utifrån det Jakobsson 

(2010) talar om så kan det tolkas som att respondenterna aldrig hann återhämta sig helt 

eftersom de ständigt hade massa arbetsuppgifter att göra. Enligt Healy, Meagher och Cullin 

(2009) är stress en av de vanligaste faktorerna till varför flertalet biståndshandläggare och 

socialarbetare slutar att arbeta på socialtjänsten efter två-fyra år. Samtliga respondenter 

upplevde stress på grund av deras höga arbetsbelastning men de trivdes ändå med sitt arbete 

och kände en glädje av att arbeta med äldre, de hade heller inga planer på att sluta arbeta eller 

byta arbetsplats. Det kan tolkas som att glädjen över att kunna hjälpa människor och trivseln 

med arbetet var större än känslan av stress hos respondenterna och enligt Nitzelius och 

Söderlöf (2005) var det därför som respondenterna var motiverade att fortsätta arbeta trots att 

arbetsuppgifterna ökade. Restiden till de äldres hem och krav från ledningen var två faktorer 

som stundvis minskade respondenternas motivation och vid dessa situationer kunde stressen 

bli extra påtaglig (Nitzelius & Söderlöf, 2005). Trots stressen som respondenterna upplevde 

så dominerade deras känsla av tillfredställelse och de trivdes med sitt jobb. Detta kan relateras 

till Antonovskys (1991) begrepp meningsfullhet. Respondenterna kände meningsfullhet med 

arbetet, de tyckte om att hjälpa äldre människor och att de hade mycket arbetsuppgifter såg de 

inte som en påfrestning utan som en utmaning.  

 

Respondenterna upplevde ibland att förväntningar och krav från organisationen och klienterna 

orsakade hög arbetsbelastning och en känsla av stress. De upplevde att organisationen ville att 

de skulle tänka kostnadseffektivt vid val av insatser och att de skulle utföra sina arbets-

uppgifter snabbare. Krav och förväntningar från klienterna var att de ville ha hjälp så fort som 

möjligt. Bergmark (2000) och Lipsky (2010) nämner att det är vanligt att bistånds-

handläggare, i Lipskys ordval gräsrotsbyråkrater, upplever att de fått ökade arbetsuppgifter då 

de utsätts för krav och förväntningar från både ledning, klienter och ibland även andra 

yrkesgrupper. Författarna menar att dessa förväntningar och krav kan leda till stress då 

biståndshandläggarna vill göra samtliga parter nöjda. Respondenterna hade ett handlings-

utrymme där de själva kunde bestämma hur de ville lägga upp arbetsdagen, vem som skulle få 

insatser, vilken typ av insats etcetera. Men samtidigt fanns det lagar, regler och kommunala 

riktlinjer som respondenterna måste förhålla sig till. Det är möjligheten att agera mellan dessa 

lagar och riktlinjer som enligt Svensson (2008) och Wörlén (2010) är handlingsutrymme. 

Respondenterna måste enligt Lipksy (2010) och Wörlén (2010) hitta en balans mellan att följa 

ledningen och använda sitt eget handlingsutrymme. De kan göra prioriteringar och beslut 

utifrån individens behov men de måste också ta hänsyn till lagstiftningen. Respondenterna 

upplevde att de hade handlingsutrymme men de var osäkra på hur stort det var. De upplevde 

att chefen ville att de skulle tänka ekonomiskt och följa kommunens riktlinjer samtidigt som 

de ibland fick höra från chefen att de skulle göra som de själva tyckte och ville. Detta skapade 

en osäkerhet hos samtliga respondenter. Wörlén (2010) nämner också att handlingsutrymme 

kan skapa en osäkerhet. Hon menar att respondenterna kunde känna sig osäkra för att de hade 

bestämmanderätt samtidigt som de måste göra en avvägning mellan personliga åsikter, 

professionella tolkningar, lagar och kommunala riktlinjer när de fattade beslut.   

 

5.3 Hantering av arbetet och stressen 

För att respondenterna skulle kunna hantera alla arbetsuppgifter och den höga arbets-

belastningen tolkar jag det som att det var av vikt att de tog hjälp av sina resurser som 

exempelvis kollegor, familj eller deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Antonovsky 

(1991) menar genom sitt begrepp hanterbarhet att om individer tar hjälp av sina resurser för 

att hantera ett problem så har de en hög känsla av hanterbarhet och klarar bättre av 

påfrestningar och stress än individer som inte använder sina resurser. Utifrån detta begrepp 
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kan det tolkas som att respondenterna klarade stressen och arbetsuppgifterna för att de tog 

hjälp av sina resurser som i detta fall var de andra biståndshandläggarna, tidigare erfarenheter 

av liknande situationer samt för att de prioriterade sina ärenden. En annan förutsättning för att 

respondenterna skulle klara av att hantera arbetsbelastningen är enligt Antonovsky (1991) att 

respondenterna hade förmåga och kunskap att kunna hantera arbetsuppgifterna. Om de inte 

hade förmåga eller kunskap att hantera en viss situation så kunde stress uppstå. När 

respondenterna kände sig stressade och att de hade mycket att göra så försökte de prioritera 

ärenden efter hur viktiga de ansågs vara. Genom att prioritera ärenden upplevde 

respondenterna att de hade kontroll på läget. Sedan försökte respondenterna koppla bort 

arbetet en stund genom att fika. När de tog fikapauser upplevde de att det skapades en balans i 

arbetet, de behövde få tillfällen att fika och koppla av en stund för att få ny energi och 

motivation att fortsätta arbeta. Utifrån Antonovskys (1991) begrepp hanterbarhet kan det 

tolkas som att fikapauser och att prioritera ärenden var två strategier från respondenternas sida 

för att de skulle kunna hantera arbetsbelastningen, stressen och orka med arbetet.  

 

När någon kollega var sjuk upplevde respondenternas att arbetsbelastningen ökade eftersom 

de förutom sina egna ärenden även var tvungna att ta hand om kollegans ärenden tills denne 

blev frisk. Respondenterna hade påtalat detta till sin chef och önskade få en till medarbetare 

alternativt en vikarie när någon biståndshandläggare var frånvarande. Som svar fick 

respondenterna att det inte fanns budget till det. I just denna situation tolkar jag det som att 

respondenternas handlingsutrymme var begränsat och att de inte kunde påverka sin situation 

även fast de ville. Enligt Svensson (2008) är det viktigt att respondenterna försöker påverka 

ledningen om att de vill ha ytterligare en medarbetare. Hon menar att det är av vikt att 

respondenterna inte bara lyder ledningen och gör det dem ska, utan att de med hjälp av sitt 

handlingsutrymme ska stå på sig och försöka påverka organisationen att anställa en till 

biståndshandläggare så deras arbetsmiljö kan bli bättre. 

 

5.4 Konsekvenser i klientbemötandet 

Även fast respondenterna hade mycket arbete att göra och kände sig stressade så försökte de 

att arbetsbelastningen inte skulle påverka klienterna. Men enligt Holm (2009) så kan 

arbetsbelastningen påverka klienter omedvetet. Han menar att biståndshandläggarnas arbete 

med mycket arbetsuppgifter, omorganiseringar och nedskärningar kan påverka 

respondenterna negativt genom exempelvis stress, vilket i sin tur kan påverka klienterna utan 

att respondenterna var medvetna om det. Det som Holm (2009) nämner kan appliceras 

någorlunda även på denna studie. Respondenterna beskrev att de försökte vara professionella 

och inte låta arbetsuppgifterna påverka mötet med klienterna, men samtidigt upplevde de att 

de ibland kunde ha olika bemötanden beroende på om de hade hög eller låg arbetsbelastning. 

En respondent berättade att om de var stressade och hade mycket att göra så blev mötena med 

klienterna fokuserade på vilken hjälp klienterna behövde vilket gjorde att bistånds-

handläggarna bara fick vetskap om sådant som berörde ärendet. Vid tillfällen då arbets-

belastningen varit lägre eller respondenterna inte känt sig stressade så ägnade de även tid åt att 

samtala om allmänna saker med klienterna. Eftersom respondenterna själva berättade att 

träffarna med klienterna varierade beroende på hur mycket arbetsuppgifter de hade så tolkar 

jag det som att respondenterna var medvetna om att klienterna kunde påverkas av arbets-

belastningen och respondenternas mående. Jag tolkar det också som att respondenterna inte 

lärde känna klienterna särskilt väl när de hade hög arbetsbelastning och var stressade eftersom 

mötena var fokuserade på vilken hjälp klienterna behövde. Men när arbetsbelastningen var 

lägre kunde respondenterna tala med klienterna om allmänna saker och på det viset kunde de 

få en djupare relation och lära känna klienterna bättre. Även Norman (2010) nämner i sin 

rapport att många socialarbetare upplever det svårt att lära känna klienterna väl och få fram 
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det unika hos varje individ när arbetsbelastningen är hög. 

 

En annan sak som påverkar hur respondenterna bemöter klienterna är hur respondenterna ser 

på sin yrkesroll. Holm (2009) menar att om respondenterna var av den uppfattningen att de 

skulle hjälpa klienterna och samarbeta så är det troligt att de bemötte klienterna väl och 

intresserade sig för klienternas livssituation. Men om respondenterna istället såg sig som 

fixare som styrde upp klienternas liv så är det troligt att de såg klienterna som objekt och inte 

intresserade sig för klienternas livssituation. Samtliga respondenter uttryckte vid intervjuerna 

vikten av att vara engagerade och lyssna på klienterna för att kunna hjälpa på bästa sätt. 

Utifrån Holms (2009) två synsätt tolkar jag det som att respondenterna brann för sitt arbete 

och var intresserade av att hjälpa klienterna. Att respondenterna gillade att arbeta med klienter 

gjorde att de bemötte klienterna på ett bra sätt och var lyhörda. Vilken syn respondenterna 

hade på sin yrkesroll skulle jag även säga hör ihop med hur de använde handlingsutrymmet 

och makten att bestämma. Som Svensson (2008) nämner så är det biståndshandläggarna som 

bestämmer vem som får insatser, biståndshandläggarna har makt över klienterna och makten 

kan användas på olika sätt. Antingen kan biståndshandläggarna vara tillmötesgående, lyssna 

på klienterna och tillsammans komma fram till ett beslut, eller så kan de styra helt och sätta 

klienterna i underläge. Min tolkning är att respondenterna såg sig som hjälpande och att de 

använde sin makt och handlingsutrymme för att tillsammans med klienterna besluta om 

insatser. De verkade vilja sina klienter väl och gjorde så gott de kunde trots hög 

arbetsbelastning. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Här nedan presenteras kortfattat vilka slutsatser som framkommit i studien, men också 

reflektioner som uppkommit under detta arbete tas upp. 

 
6.1 Slutsatser 

De fem biståndshandläggarna som blev intervjuade berättade att deras arbetsdagar kunde se 

olika ut från dag till dag eftersom de hade handlingsutrymme att själva bestämma när de ville 

ha möte med klienter och när de ville skriva utredningar. Biståndshandläggarnas arbete 

karaktäriserades av att de utredde och fattade beslut om vilken hjälp i hemmet personer över 

65 år var berättigade att få. De beslutade oftast om insatser i form av hemtjänst, särskilt 

boende, ledsagning, korttidsvistelse och trygghetslarm. Att göra hembesök till de äldre och ha 

vårdplaneringar tillsammans med klient, anhöriga och andra yrkesgrupper var två arbets-

uppgifter som biståndshandläggarna utförde dagligen.  

 

Biståndshandläggarna hade ungefär 400 ärenden var som de ansvarade över och även fast de 

hade datumindelat ärendena så upplevde de en hög arbetsbelastning. Med hög arbets-

belastning så menade respondenterna att de hade mycket arbete att göra, många ärenden och 

att det var stressigt. De två främsta orsakerna till arbetsbelastningen ansågs vara restiden 

mellan klienternas bostad och biståndshandläggarnas kontor samt vårdplaneringar på 

sjukhuset. Även krav och förväntningar från både chef och klienter gällande att ordna insatser 

så fort som möjligt var något som respondenterna upplevde bidrog till arbetsbelastningen och 

den stress som de kände. För att hantera arbetsbelastningen och stressen så hade bistånds-

handläggarna två strategier: För det första prioriterade de ärenden utifrån hur viktiga de 

ansågs vara. För det andra tog de fikapauser för att koppla bort arbetet en stund och på så vis 

hämtade de ny energi och motivation till att fortsätta arbeta. 

 

Mötet med klienterna påverkades av hur arbetsbelastningen var ansåg biståndshandläggarna. 

De menade att när de var stressade och hade mycket att göra så fokuserade de under mötena 

med klienterna bara på ärendet och vad för hjälp klienten behövde. Men vid tillfällen då 

biståndshandläggarna hade lägre arbetsbelastning och inte kände sig stressade så var mötena 

mer avslappnade och de talade inte bara om ärendet utan även om allmänna saker som 

intressen, tidigare arbete etcetera. Biståndshandläggarna upplevde att de hade svårt att lära 

känna klienterna ordentligt när de hade mycket arbetsuppgifter att göra. 

 

6.2.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare i en svensk glesbygdskommun 

upplevde sin arbetsbelastning samt vilka konsekvenser de upplevde att arbetsbelastningen 

kunde ge i klientbemötandet. Genom presentationen av studien anser jag att 

de frågeställningar som jag ställde har besvarats, detta har skett genom de empiriska 

intervjuerna som genomfördes. 

 

Jag anser att alla respondenterna hade liknande uppfattningar om sin arbetsbelastning och hur 

det kunde påverka klientbemötandet. De upplevde att deras arbete präglades av hög 

arbetsbelastning med mycket arbetsuppgifter, stress samt krav och förväntningar från både 

organisation och klienter. Restiden mellan klienternas hem och biståndshandläggarnas kontor 

var en bidragande faktor till arbetsbelastningen enligt respondenterna själva. Jag håller med 

respondenterna om att bilåkande i en glesbygdskommun kan ta tid eftersom det kan vara 

långa avstånd mellan punkt A och punkt B. I storstadskommuner kan det säkert också ta tid 

att åka mellan två platser men i storstadskommuner arbetar biståndshandläggare oftast indelat 

i områden så de inte behöver åka genom hela kommunen. Samtliga respondenter upplevde att 
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arbetsbelastningen ibland kunde påverka klientbemötandet. De var inte otrevliga mot 

klienterna men de fokuserade samtalen på klienternas behov och utelämnade allmänt prat. Jag 

tycker det är bra att respondenterna var medvetna om att de ibland var mindre sociala när de 

hade mycket arbetsuppgifter, då kan de be klienterna om ursäkt och förklara att det beror på 

att de har mycket att göra. Vid läsandet av studien är det viktigt att ha i åtanke att 

respondenterna kan ha påverkat varandra med sina åsikter eftersom de arbetade så nära 

varandra (May, 2001), men för att varierande åsikter skulle ha möjlighet att komma fram 

valde jag att intervjua samtliga biståndshandläggare i glesbygdskommunen. 

 

Hög arbetsbelastning var ingenting som enbart rörde respondenterna utan genom tidigare 

forskning (Nitzelius & Söderlöf, 2005; Norman & Schön, 2005; Healy, Meagher & Cullin, 

2009; Norman, 2010; Astvik & Melin, 2012) framkom att även många biståndshandläggare 

och socialarbetare i större kommuner i Sverige upplevde att de hade hög arbetsbelastning. 

Efter att ha gjort min studie och läst tidigare forskning så upplever jag att det är hög arbets-

belastning inom socialtjänsten både i glesbygdskommuner och storstadskommuner. Vad som 

upplevs som hög arbetsbelastning anser jag dock vara individuellt, det kan vara olika från 

person till person. Men att många forskningar visar att det är hög arbetsbelastning inom 

socialt arbete är alarmerande tycker jag, det måste göras något åt det. Respondenterna i denna 

studie talade med ledningen om att få en till medarbetare men det gick inte med hänvisning 

till det ekonomiska. Istället fick respondenterna fortsätta arbeta under högt tempo och stressa, 

vilket jag tror tillslut kommer leda till utbränning. Respondenterna hade ungefär 400 ärenden 

var, vilket är ungefär lika många ärenden som Norman (2010) nämner att bistånds-

handläggare i Stockholm har. Ärendeantalet per biståndshandläggare var alltså ungefär 

detsamma som i en storstadskommun men i glesbygdskommunen arbetade bara fem 

biståndshandläggare medan det i en storstadskommun är fler anställda. Något jag också 

reflekterat kring var gällande den tidigare forskningen (se avsnitt 1.1 Kunskapsöversikt). 

Författarna fokuserade mest på det negativa och jobbiga i biståndshandläggarnas arbete. Det 

nämndes ingenting om vad det positiva med arbetet var. Jag tror att många i dagens samhälle 

kopplar ihop socialt arbete med något negativt eftersom det som lyfts fram i media gällande 

professionerna inom socialt arbete oftast är negativt, tillexempel att de har mycket att göra, 

känner sig stressade eller blir hotade.  

 

6.2.2 Metoddiskussion 

Eftersom jag ville få fram biståndshandläggarnas egen syn på hur de upplevde sin arbets-

belastning ansågs en kvalitativ studie vara lämplig. Enligt Bryman (2011) lämpar sig 

kvalitativa studier då forskaren vill få en djupare förståelse av hur respondenterna upplever 

sin verklighet. Detta är också anledningen till varför jag gjorde semistrukturerade intervjuer 

med respondenterna. Utifrån den semistrukturerade intervjuguiden fanns ett antal teman jag 

ville att respondenterna skulle tala om men det fanns även utrymme för extra frågor och annat 

som respondenterna ville lyfta. Jag anser att man via kvalitativa intervjuer får fram mer 

djupgående information om hur någonting upplevs än om man gör en kvantitativ studie i form 

av enkäter. Jag anser att kvalitativ innehållsanalys som användes för att analysera empiri-

materialet är en bra metod då man kan koda och tolka som man vill utifrån sin egen kunskap 

och erfarenhet. En nackdel kan dock vara att empirin tolkas olika beroende på vem som läser 

eftersom vi människor tolkar saker på olika sätt (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 

studie lyftes respondenternas citat fram för att styrka studiens resultat samt för att visa att 

respondenternas uppfattningar var i fokus. Citaten ger också läsarna möjlighet att själva tolka 

hur respondenterna upplevde sin verklighet. De teoretiska utgångspunkter som studien haft 

anser jag var relevanta då jag genom Lipskys (2010) begrepp gräsrotsbyråkraters handlings-

utrymme kunde förstå hur respondenterna upplevde sitt arbete och socialtjänsten. 
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Genom KASAM (Antonovsky, 1991) kunde jag se att respondenterna upplevde hög 

arbetsbelastning och stress men att de hade strategier för att hantera det vilket gjorde att de 

kände meningsfullhet och hade en känsla av sammanhang. En kritik mot KASAM är dock att 

det ibland används som ett verktyg för att se hur låg eller hög KASAM en individ har, vilket 

kan tolkas som att man vill mäta hur svag eller stark individen är. Tishelman (1998) menar att 

vi måste vara försiktiga så vi inte skapar kategorier och skiljer svaga från starka. Detta är 

anledningen till varför jag i analysen inte har nämnt något om jag tror att respondenterna har 

stark eller svag KASAM, jag ville inte placera dem i kategorier. 

 

Urvalet skedde genom snöbollsurval, vilket innebär att jag kontaktade en biståndshandläggare 

och via henne fick jag kontakt med de övriga respondenterna. Det är ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till hela populationen då 

endast fem personer deltog i studien (Bryman, 2011). Syftet var dock inte att generalisera utan 

att exemplifiera hur biståndshandläggare i glesbygdskommuner kan uppleva sin arbets-

belastning. Att jag valde respondenter från en glesbygdskommun beror på att tidigare 

forskning endast nämnt hur biståndshandläggare och socialarbetare i större kommuner upplevt 

sin arbetsbelastning. Därför ville jag se hur biståndshandläggare i en glesbygdskommun 

upplevde arbetsbelastningen. I den valda glesbygdskommunen arbetade bara kvinnliga 

biståndshandläggare, vilket gör att studiens resultat hade kunnat bli annorlunda ifall en 

glesbygdskommun med både kvinnliga och manliga biståndshandläggare istället hade valts. 

Eftersom ett snöbollsurval gjordes och jag genom en biståndshandläggare fick kontakt med de 

övriga biståndshandläggarna visste jag inte vilket kön de hade förrän jag talade med dem 

personligen. För att göra studien ännu mer tillförlitlig hade jag kunnat välja respondenter från 

olika glesbygdskommuner, då hade studien fått en större vidd och resultatet hade kanske blivit 

annorlunda. Men jag anser att det genom de valda respondenterna ändå har exemplifierats hur 

biståndshandläggare i glesbygdskommuner kan uppleva sin arbetsbelastning. Det är inte 

säkert att alla biståndshandläggare i Sveriges glesbygdskommuner upplever arbets-

belastningen på samma vis som respondenterna i denna studie, men studiens resultat är 

likvärdig med vad tidigare forskning visat gällande arbetsbelastning. Därför anser jag att min 

studie tillsammans med tidigare forskning ger en bild av hur arbetsbelastningen ser ut idag 

inom yrket både i svenska glesbygdskommuner och storstadskommuner. 

 

Det finns en del forskning om hur socialarbetare, främst i storstadskommuner, upplever sin 

arbetsbelastning. Jag anser dock att det skulle behöva finnas mer forskning om hur social-

arbetare kan minska sin arbetsbelastning. Även forskning kring preventionsarbete skulle vara 

aktuellt, hur stress och hög arbetsbelastning kan förebyggas. 
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                                                                                                                                       Bilaga 1 

                                            Introduktionsbrev 
 

Hej! 

Jag studerar på Socionomprogrammet vid Umeå universitet. Under pågående termin ska jag 

skriva en uppsats om hur biståndshandläggare i en glesbygdskommun upplever sin 

arbetsbelastning samt hur de upplever att arbetsbelastningen påverkar klientbemötandet. 

Individuella intervjuer med biståndshandläggare kommer att göras, och det är där du blir 

viktig. Jag hoppas att du vill berätta om ditt arbete som biståndshandläggare och hur du 

upplever din arbetsbelastning samt hur arbetsbelastningen påverkar klientbemötandet.  

 

Du som intervjuperson medverkar frivilligt och kan när som helst under studien avbryta din 

medverkan. Dina uppgifter kommer att hanteras varsamt och du kommer få ett fiktivt namn i 

studien för att försäkra dig anonymitet. Konfidentialitet råder och uppgifterna som du lämnar 

kommer att användas endast för forskningsändamål. Om du skriver under detta papper ger du 

ditt samtycke till att delta i studien. 

 

 

Har du någon fundering gällande studien eller ditt deltagande? 

Kontakta mig i så fall: 

 

Mia Forsberg 

Mifo0020@student.umu.se 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i studien. 
 

 

_____________________________  _____________________________ 

Namnunderteckning   Datum 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                        Bilaga 2 

                                             Intervjuguide 
 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

• Beskriv hur en arbetsdag brukar se ut. 

• Hur ser arbetsfördelningen ut bland er biståndshandläggare i kommunen? 

 

Arbetsbelastning 
• Vad är arbetsbelastning för dig? 

• Hur upplever du att arbetsbelastningen är på ditt arbete? 

• Vad gör du för att hantera arbetsbelastningen? 

• Vilka arbetsuppgifter på ditt arbete upplever du kan bidra till hög arbetsbelastning? 

• Vad tycker du kan göras för att minska arbetsbelastningen? 

 

Mötet med klienter 
• Hur upplever du att arbetsbelastningen påverkar ditt bemötande gentemot klienter? 

• Vad är ett bra klientbemötande enligt dig? 

• Hur mycket tid av din arbetsdag ägnar du till att samtala med klienter? 

• Tror du att det skulle vara någon skillnad i ditt klientbemötande om det var lägre     

   arbetsbelastning? 

   - Varför tror du/tror du inte det? 
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                                              Kodningsmodell 

 

 

Koder    Kategorier 

Omskolad 

Olika erfarenheter 

Trivs jättebra 

Varierande arbetsdagar 

Oväntade situationer 

Hundratals ärenden per handläggare 

Datumindelat 

Utreda hjälpbehov 

Skriva utredningar   Arbetet 
Hemtjänst 

Särskilt boende 

Korttidsvistelse 

Telefonsamtal 

Samverka med andra yrkesgrupper 

Indirekt ekonomiskt ansvar 

 

 

Hög arbetsbelastning 

Begränsad tid 

Hinner ej med arbetsuppgifterna 

Vara stresstålig 

Akuta ärenden   Arbetsbelastningen 

Vårdplaneringar 

Otillräcklig skrivtid 

Jobbigt 

Övertid 

Dagligen hembesök 

Resväg tar mycket tid 

Dålig ekonomi 

Utöka personalstyrkan 

 

 

Vill minska arbetsbelastning 

Hitta balans 

Prioritera 

Koppla bort                Hantering av arbetet och   

Fika                                                                   stressen 

Ny energi 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Försöka vara professionell 

Respektera 

Unika individer 

Vill deras bästa 

Inte gå ut över klienterna             Konsekvenser i klientbemötandet 

Bra bemötande 

Arbetet påverkar ibland 

Dåligt samvete 

Ytligt 

Vill skapa djupare relation 

 

 

Ett genomgående tema: 
Trots att biståndshandläggarna upplevde en hög arbetsbelastning 

så var det alltid fokus på klienterna och att de skulle få den hjälp som de behöver. 

 

 


