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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka biståndshandläggarnas syn på vad det är som 

påverkar besluten i biståndshandläggningen i äldreomsorgen samt vilket handlingsutrymme 

biståndshandläggarna anser sig ha i handläggningsprocessen. Frågeställningarna som har legat 

till grund för denna studie har varit; Vilka aspekter lyfter biståndshandläggarna fram som 

centrala i sina beslut? På vilket sätt tar biståndshandläggaren hänsyn till att den äldres behov 

kommer fram i besluten? Hur ser biståndshandläggaren på sitt eget handlingsutrymme i 

handläggningsprocessen? Hur ser biståndshandläggarna på de beslut som de tar i relation till 

kommunens budget? Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra biståndshandläggare. 

Teoretiskt har Lipsky´s teori om gräsrotsbyråkrater legat till grund för analysen. Resultaten i 

denna uppsats tyder på att det är många aspekter så som budget, lagar och riktlinjer som styr 

biståndshandläggarnas beslut och vidden på handlingsutrymmet. De slutsatser som studien har 

kommit fram till är att biståndshandläggarna framhåller att de ser till den äldres behov i 

biståndsbesluten men att besluten förankras och styrs i kommunens riktlinjer.  
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Inledning 
Vi blir allt äldre i Sverige idag vilket ger en ökad andel äldre i befolkningen. Enligt SCB (2015) 

förväntas andelen äldre att öka med 30 procent mellan åren 2010 och 2050. Det innebär att 2050 

kommer en fjärdedel av befolkningen vara 65 år eller äldre. Om 25 år beräknas över en miljon 

ha passerat 80 år. I och med att befolkningen ökar och blir äldre idag kommer trycket på vård- 

och omsorgsinsatser att öka och det krävs att de äldre får den hjälp som de behöver från vården 

men också från socialtjänsten. Vi kan anta att det kommer bli en ökad belastning i dessa 

verksamheter och behövas en fördjupad kunskap för biståndshandläggarna om den äldres 

behov. I och med att vi blir fler och äldre tror vi att det kommer att behövas mer insatser och 

ställas högre krav på biståndshandläggaren. Vår tanke är att det kommer bli ett högre tryck på 

den kommunala äldreomsorgen, hemtjänstinsatser och boenden kommer att behövas utökas. Vi 

kan tänka oss att den yrkesgrupp som behöver förstärkas i framtiden är vård och 

omsorgspersonal, undersköterskor, vårdbiträde och sjuksköterskor. Allt för att kunna bemöta 

det krav som kommer att ställas när biståndsbesluten blir fler och de äldres hemtjänstinsatser 

ökar på grund av en åldrande befolkning. Socialstyrelsen (2012) menar att det idag finns stora 

brister inom de yrkesgrupper som arbetar med äldre och deras behov. Man föreslår därför en 

fördjupad kunskap inom ämnet gerontologi och geriatrik (som behandlar vård och omsorg om 

den äldre individen utifrån en helhetssyn) på högskoleutbildningar och inom de yrkeskategorier 

som arbetar mot de äldre. För att kunna möta upp det ökade behovet hos både dagens och 

morgondagens åldrande befolkning. De yrkeskategorier man riktar in sig på är sjuksköterska, 

socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, psykolog, logoped och läkare. Nilsson 

Bågenholm (2013) skriver att vården av äldre står inför en utmaning gällande att de äldre ökar 

i takt med att befolkningen blir fler och fler. Detta ställer nya krav på vård och omsorgen och 

vården måste bli personcentrerad och utgå från den enskildes äldres specifika behov för att möta 

framtiden. 

 

Som biståndshandläggare kommer man i kontakt med de äldre genom att de ansöker om 

bistånd, oftast i form av hemtjänstinsatser. För att man som biståndshandläggare ska kunna 

bevilja insatser till äldre så utgår man ifrån Socialtjänstlagen 4kap § 1, (SFS 2001:453) om 

rätten till bistånd när man avslår eller bifaller den äldres ansökan. Enligt denna lag så ska den 

äldre genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Hur tänker man då som 

biståndshandläggare när man ska utgå ifrån skälig levnadsnivå? Vad betyder det för den 

enskilde och hur hänger det i hop med den enskildes behov i biståndsbesluten? 

 

Biståndshandläggarnas arbete regleras av ett antal lagar och många kommuner har även lokala 

riktlinjer om hur beslut ska fattas kring de äldres hjälpbehov (Norman & Schön 2005). Norman 

och Schön (2005) skriver att; “Biståndshandläggarna är de tjänstemän som står för 

myndighetsutövningen inom äldreomsorgen och utför de uppdrag som politikerna i social- eller 

stadsdelsnämnden delegerat till dem.” Som biståndshandläggare har man ett handlingsutrymme 

när det gäller att följa lagar och riktlinjer och handlägga biståndsbeslut. Lipsky benämner 

socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat då det är dennes uppgift att förena medborgarens behov 

med organisationens uppdrag så att båda är överens om beslutet (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Hur ser biståndshandläggarna på sitt eget handlingsutrymme? 
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Vi har nu gått fem terminer på socionomutbildningen och är inne på den 6:e, när vi insåg att 

äldre och deras behov i samhället har fått en relativt liten del under vår utbildning. Gunnarsson 

(2008) skriver att socionomer ofta kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Hon ställer sig 

frågande till varför det inte finns en självklar del inom utbildningen, socialt arbete som riktar 

sig till kunskap om äldre. En av oss gjorde sin Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) inom 

äldreomsorgen och fick på så vis en liten inblick i vad socionomers arbete med äldre kan 

innebära. För att arbeta som enhetschef eller biståndshandläggare krävs det att man har en 

fördjupad förståelse för de äldres behov och deras problematik. Under VFU ´n väcktes en 

nyfikenhet om hur man som biståndshandläggare arbetar men den äldres behov i centrum. Den 

andra av oss gjorde sin VFU inom barn och familjeomsorgen och hade ingen inblick i hur man 

arbetade i äldreomsorgen med bistånd. Eftersom vår upplevelse är att socionomutbildningen 

hittills har gett väldigt lite kunskap kring de äldre, så tog vi saken i egna händer och gjorde en 

fördjupning i ämnet i vår uppsats. Därför valde vi detta intressanta ämne att skriva om i vår 

uppsats, då vi anser att det är relevant för socialt arbete.  

 

Förutsättningar för biståndshandläggarens arbete förändras ständigt, bland annat genom nya 

riktlinjer och lagar, vilket gör yrket komplext och där handlingsutrymmet kan diskuteras. 

Socialstyrelsen (2013) har utformat ett bedömningsinstrument, ÄBIC, som ska hjälpa 

biståndshandläggaren i behovsbedömningen. ÄBIC ska ge äldre människor möjlighet att själv 

uttrycka vad de vill ha hjälp med och inte att hjälpen ska utgå ifrån vad lagen säger eller hur 

insatserna ser ut i kommunen. 

 

Vi vill med denna studie uppmärksamma biståndshandläggarnas arbete och belysa vilket 

komplext yrke det kan vara när man är i gränslandet mellan myndigheter och medborgare. Man 

kan säga att det är problematiskt att hantera kommunens krav samtidigt som man ska ha den 

äldres behov som grund i besluten. Komplexiteten i arbetsuppgifterna kan många gånger vara 

att man ställs mellan den äldre som har behovet och den anhörige som anser sig veta vad 

behovet är och att det ska överensstämma med kommunens ekonomi och riktlinjer. Samtidigt 

tror vi att när man som biståndshandläggare tar sina beslut så kan man inte enbart arbeta efter 

kommunens krav och den ekonomi som styr. Vår tanke är att om man ska känna att man gör ett 

bra arbete så måste även hjärtat var med i besluten, hur ska man annars kunna göra ett bra arbete 

i längden? 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att beskriva och analysera biståndshandläggarnas syn på vad det är som påverkar 

besluten i biståndshandläggningen i äldreomsorgen samt vilket handlingsutrymme 

biståndshandläggarna anser sig ha i handläggningsprocessen. 

 

* Vilka aspekter lyfter biståndshandläggarna fram som centrala i sina beslut? 

* På vilket sätt tar biståndshandläggaren hänsyn till att den äldres behov kommer fram i 

besluten? 

* Hur ser biståndshandläggaren på sitt eget handlingsutrymme i handläggningsprocessen? 
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* Hur ser biståndshandläggarna på de beslut som de tar i relation till kommunens budget? 

 

Bakgrund 
För att förstå vad en biståndshandläggare gör och hur de kan påverkas i sitt arbete ger vi här en 

bakgrund till hur yrket socialarbetaren och biståndshandläggare kom till. För att få en bättre 

förståelse om inom vilka ramar en biståndshandläggare kan handla utifrån ges här nedan en 

presentation. 

 

Socionomens historia 

Sedan 1800-talet har socialt arbete som begrepp använts i Sverige och har sin bakgrund i seklets 

välgörenhetsrörelser i USA och runt om i Europa (Morén, 2010). Socialt arbete innebar att man 

engagerade sig i sociala frågor som handlade om att den övre samhällsklassen skulle hjälpa och 

ge till de fattiga. 1903 bildades Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) i Sverige och under 

1920-talet kom allt fler socialarbetarutbildningar till på grund av påtryckningar från 

kvinnorörelser och arbetarrörelsen. Morén (2010) skriver att socialt arbete idag står inför 

utmaningar och många uppgifter. Dagens socionomutbildningar är uppmärksamma på frågan 

om “för vem bedrivs socialt arbete och med vilka motiv och syften?”. 

 

Professionen Socionom är verksamma inom en rad olika yrkesgrupper där både 

arbetsuppgifterna och områdena varierar stort likaså lagstiftningen och de olika politiska 

nämnderna man samarbetar med (Morén, 2010). Som utbildad socionom finns det en hel del 

olika titlar man kan ha ute i yrkeslivet, kurator, socialsekreterare, behandlingsassistenter, 

biståndshandläggare och familjerättssekreterare. När man har tillägnat sig en profession innebär 

det att man inom sitt ämnesområde har en vetenskapligt grundad kunskap (ibid.). 

 

Ädelreformen 

Ädelreformen genomfördes i Sverige 1992, det innebar att kommunerna tog över det samlade 

ansvaret för äldre och funktionshindrade och att socialtjänsten i kommunen var skyldiga att 

införa boende för dessa grupper i samhället (1998/99: So436). 

Det övergripande syftet man ville uppnå med ädelreformen var att vara tydlig med vilka som 

skulle ha det samlade ansvaret för äldre och funktionshindrade i samhället, att det var bättre 

organiserat mellan kommun och landsting (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2011). Det ansåg 

man var viktigt för att samhället skulle kunna leva upp till de mål Riksdagen hade fastställt. 

Efter Ädelreformens införande så fick kommunerna ett större ansvar över dessa grupper i 

samhället innan hade ansvaret varit mer fördelat mellan kommunen och landstinget. 

Kommunerna fick även ett utökat ekonomiskt ansvar vilket resulterade i att de blev tilldelade 

mer pengar för att klara av uppdraget. Deras befogenheter sträckte sig även till viss sjukvård, 

som t.ex. att kommunerna är arbetsgivare till Äldreboendets sjuksköterskor. Kommunerna kan 

även efter socialstyrelsens godkännande och efter avtal med landstinget ta ansvaret över 

hemsjukvården. (Clevesköld, m.fl. 2011). 
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Socialtjänstlagen införde i samband med ädelreformen en skyldighet för kommunerna att för 

människor med behov av särskilt stöd och service upprätta särskilda boendeformer som 

äldreboende och gruppbostäder för äldre (Ernsth Bravell, 2011). Det var många kommuner i 

Sverige som började arbeta efter beställare och utförarmodellen, då uppstod 

biståndshandläggare som beställare och enhetschefer med personal som genomförare av 

biståndshandläggarnas beslut. Syftet med att införa biståndshandläggare var att den äldres 

rättssäkerhet skulle förbättras och att man ville skilja på bedömningen och utförandet av 

insatser. Den tidigare hemtjänstassistensrollen ansågs inte längre juridiskt gångbar eftersom 

denne både beslutade om den äldres insats och genomförde dessa (Schön, 2012). 

 

Biståndshandläggare 

En biståndshandläggare är den tjänsteman inom kommunen som på uppdrag av kommunens 

socialnämnd handlägger ärenden i form utav hjälpinsatser och bistånd som omfattas av det 

kommunala ansvaret. För att arbeta som biståndshandläggare så måste man ha en 

socionomutbildning eller en annan beteendevetenskaplig utbildning i grunden. I 

Socialstyrelsens allmänna råd (2014) säger man att personer som arbetar med handläggning och 

dokumentation av ärenden som berör de äldre bör ha en socionomutbildning eller den tidigare 

varianten socialomsorgsexamen. Ernsth Bravell (2011) skriver på s. 257 att;  

 

Kärnan i behovsbedömningsprocessen utgörs av bedömningssamtal, där en 

kommunal biståndshandläggare träffar den äldre personen, och ibland dennes 

anhöriga, för att diskutera och besluta kring behov av olika insatser. 

 

Ramar för biståndshandläggaren 

De som arbetar som biståndshandläggare på socialtjänsten utgår ifrån Socialtjänstlagen. SoL är 

en ramlag som innebär att den inte är så detaljerad i sin lagtext och ger kommunen ett stort 

tolkningsutrymme. Wörlén (2010) menar att socialtjänstlagen är en ramlag som styr den 

kommunala verksamheten och innebär att lagen ger anvisningar till hur prioriteringar bör göras. 

Samtidigt menar hon på att det inte är lätt att omsätta lagarna i konkreta biståndsbeslut. 

Ernsth Bravell (2011) menar att detta gör att kommunen utifrån SoL kan utforma 

äldreomsorgen enligt kommuninvånarnas behov. I Socialtjänstens mål står det att; 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet (SFS 2001:453, 1 kap 1§). 

När biståndshandläggarna beslutar om bistånd till äldre utgår de från SoL 4kap 1§ vilket innebär 

att; 
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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 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SFS 2001:453, 

4 kap 1§). 

 

För att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå så finns begreppet livsföring i övrigt i 

lagtexten som innebär att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda. Behovet livsföring i 

övrigt är hjälp med personlig omsorg och kan t ex vara på-/avklädning, personlig hygien, hjälp 

med tvätt, städning och inköp (Wolmesjö & Staaf, 2014). Ernsth Bravell (2011) menar att 

förvaltningslagen har en central betydelse och reglerar hur kommunen har det yttersta ansvaret 

för att invånarna skall få den stöd och hjälp som de är i behov av. Vidare kan vi läsa i litteraturen 

att förvaltningslagen också har en betydande roll inom handläggning och bedömning i ärenden 

som rör socialtjänstens äldreomsorg (Wolmesjö och Staaf, 2014). Förvaltningslagen har också 

som syfte att förbättra myndigheternas service till befolkningen och att man vid allmänhetens 

kontakter med offentliga myndigheter värnar om den enskildes rättssäkerhet (Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006). 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre, hittar man rekommendationer om och hur bistånd skall ges till äldre. För att 

äldreomsorgen ska uppnå värdegrunden behöver man värna och respektera den enskildes rätt 

till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Det 

är lagarna och bestämmelserna i 5 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen om socialtjänstens 

omsorg om de äldre som man har riktat in sig på. De äldre ska få känna välbefinnande och få 

leva ett värdigt liv. Med att få leva ett värdigt liv menas att socialtjänsten ska ge insatser av god 

kvalitet, värna om privatliv och integritet, att den äldre ska ha rätt till självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning samt att socialtjänsten ska ge ett gott bemötande. Med 

välbefinnande menas att socialtjänsten ska inge trygghet och ge den äldre en möjlighet till en 

meningsfull tillvaro. Att socialtjänsten ska bevilja den äldre ett värdigt liv är en tolkningsfråga 

utifrån vad varje person anser vara ett värdigt liv. Problemet som kan uppstå är att 

biståndshandläggaren och den äldre kan ha olika syn på vad som krävs för att få likvärdig 

omsorg. 

 

Harnett och Jönsson (2014) skriver att alla människor har ett lika värde och ska därför behandlas 

likvärdigt. Vad som menas med likvärdigt är inte självklart givet menar forskarna och kan ses 

som både ett mål men också ett förhållningssätt. De pekar på att i socialtjänstlagen finns en 

portalparagraf där det framkommer att “socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor”. 

Forskarna drar parallellen utifrån portalparagrafen att socialtjänstens verksamheter inte får 

medverka till ojämlikheter. 

 

 

Tidigare forskning 
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Biståndshandläggarens handlingsutrymme  

Att arbeta som socialarbetare handlar om att man ska kommunicera, bedöma, stärka och hjälpa 

människor, ge service och samarbeta - och även att leva och arbeta under stress (Svensson m.fl. 

2008). De menar att som socialarbetare har man en stor frihet i arbetet samtidigt som lagar, 

regler, överenskommelser och traditioner styr. Svensson m.fl. (2008) skriver att 

handlingsutrymmet ger socialarbetaren en möjlighet att ta ställning till och göra egna 

bedömningar om medborgarens krav och det sätt att formulera sitt behov. Genom detta skapar 

handlingsutrymmet en valmöjlighet för socialarbetaren att tolka och tillämpa lagar och regler. 

Wolmesjö och Staaf (2014) skriver att handlingsutrymmet för biståndshandläggaren beskrivs 

som att det formellt, regleras av lagstiftning, styrdokument och kommunala riktlinjer, och 

informellt, av professionsetiska koder, rådande professionskultur och organisationsstrukturer. 

När man enligt Wolmesjö och Staaf (2014) arbetar som biståndshandläggare så utför man ett 

självständigt arbete. Utifrån den enskildes behov och önskemål ska man som 

biståndshandläggare fatta beslut om kommunens pengar och resurser för att det ska bli så bra 

som möjligt för den enskilde. Det ger biståndshandläggaren en stor handlingsfrihet. 

Handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur man som professionell ska agera utifrån 

det utrymme organisationens uppdrag sätter. Isaksson (2014) menar att handlingsutrymmet inte 

bara finns utan att det skapas mellan organisationen och den professionella. Handlingsutrymmet 

är inte något som finns nedskrivet utan det är mer ett sätt för biståndshandläggaren att välja hur 

man ska agera i olika situationer utifrån det uppdrag som organisationen har tydliggjort. 

 

Budgetramar inom kommunal äldreomsorg 

Norman och Schön (2005) menar på att äldreomsorgen i Sverige finansieras till största del av 

kommunala skatter och till viss del genom avgifter. Eftersom resurserna är begränsade och 

knappa bör de användas effektivt. Kommunens beslutsfattare ställs därför inför svåra val om 

hur man ska använda dessa knappa resurser på bästa sätt. Likadant skriver Norman och Schön 

(2005) i sin rapport om att biståndshandläggarna ofta har ett kostnadsansvar och därmed har de 

ett indirekt ekonomiskt ansvar samt att behovsbedömning för den äldre också handlar om att 

bedöma kommunens resurser. 

 

Politiker i kommunerna har arbetat fram politiska riktlinjer som ger biståndshandläggarna 

detaljerande föreskrifter i deras beslutsfattande om bistånd. Politikernas förlängda arm är 

biståndshandläggarna där de ska ta emot, utreda, bedöma och ta beslut om äldres behov av stöd 

från kommunen (Dunér & Nordström, 2005). Vidare menar författarna på att 

biståndshandläggaren ska ta ekonomisk hänsyn när biståndsbeslut tas och har ofta ett uttalat 

eller outtalat krav från ledningen att hushålla med de ekonomiska resurserna. 

 

New Public Management 

New Public Management, förkortad NPM, är ett begrepp som betyder att ekonomisering av 

verksamheter ger resursåtstramningar och ett slimmat utbud av insatser. Denna globala trend 

kring privatisering av den offentliga sektorn tog sin början på åttiotalet (Almqvist, 2006). NPM 

är ingen enhetlig teori menar Montin (2012) och säger att det är ett uttryck för ett nytänkande 
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och innehåller delar som man kan tolka på olika sätt. Almqvist (2006) skriver att NPM är 

hämtad från privata företag och näringslivets sätt att styra sina verksamheter. Ett led i denna 

företagisering av offentliga organisationer och förvaltningar ställer ett ökat krav på självstyre 

och att detta accepteras av utomstående. Genom att arbeta efter målstyrning på så sätt att 

politiker sätter målen och att förvaltningen därefter handlar för att försöka nå upp till dessa mål. 

Genom att på så vis separera politik och handling kan förvaltningar bli mer företagsinriktade. 

Som ett exempel kan det nämnas att många offentliga verksamheter väljer att kalla sina klienter, 

brukare med ordet “kunder” (Almqvist, 2006). Att bedriva kommunala insatser utifrån ett 

vinstsyfte så som man gör när man driver ett företag kan göra att man fokuserar på fel saker. 

Om det ska vara så att den kommunala verksamheten ska vara vinstdrivande finns möjligheten 

att den enskildes behov av insatser inte utförs för att det är för kostsamt. Problematiken här kan 

visa sig i att verksamheten exempelvis inte har de personalresurser som krävs för att ge de äldre 

ett värdigt liv utifrån den hjälp som den har blivit beviljad. Det individcentrerade synsättet läggs 

åt sidan för att verksamheten ska gå med vinst. Möjligheten att beslut fattas utefter vad 

kommunen har för ekonomi, kan här vara en central aspekt som inte går hand i hand med vad 

den äldre faktiskt har för behov. Wolmesjö och Staaf (2014) menar att NPM till följd av 

biståndshandläggningen kan ge ett mindre utbud av insatser och resurser samt att ett beslut 

många gånger inte kan fattas som vore önskvärt för den enskildes behov, utan istället se vad 

kommunen har att erbjuda. 

 

Den äldres behov 

Vad som menas med den äldres behov kan tolkas på olika sätt. Den äldres syn på vad hon eller 

han anser sig behöva hjälp med överensstämmer inte alltid med vad den anhörige anser och vad 

en biståndshandläggare anser att den äldre har rätt till för insatser. När biståndshandläggaren 

och den äldre möts är det två personer som är experter inom olika områden. Den äldre är expert 

på sig själv och sina behov medan biståndshandläggaren utifrån sin utbildning är expert och har 

kunskap om lagar och regler kring hur den äldre kan få hjälp med sina behov (Ernsth Bravell, 

2011). Alla människor är olika och har olika behov det är viktigt för biståndshandläggaren att 

ta hänsyn till det när man gör sina bedömningar, den äldre har rätt att ställa krav på att deras 

behov beaktas när beslutet tas (Dunér & Nordström, 2005). 

 

Nilsson Bågenholm (2013) skriver att vården av äldre står inför en utmaning gällande att de 

äldre ökar i takt med att befolkningen blir fler och fler. Detta ställer nya krav på vård och 

omsorgen och vården måste bli personcentrerad och utgå från den enskilde äldres specifika 

behov för att möta framtiden. 2010 beslöt regeringen att förbättra vården av de äldre. Målet 

med det är att de äldre kan åldras i trygghet och ha sitt självbestämmande med tillgång till en 

god vård och omsorg. Ett av många problem som de äldre möter är att de flesta professionella 

endast har ansvar och kunskap inom sin del av insatserna. Detta kan liknas med att “falla mellan 

stolarna”. För att bättre möta framtidens behov i äldrevården skriver Nilsson Bågenholm (2013) 

att vården måste utgå från den enskilde äldres egna behov, personcentrerad vård, och se den 

äldre som en kapabel person med egna resurser och förmågor. I sjukhusmiljöer och äldreomsorg 

blir den äldre ofta passiv och kan betraktas som ett objekt, detta trots att det är viktigt att den 

äldre får vara en aktiv part i den gemensamt planerade vården och omsorgen. 
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ÄBIC, Äldres behov i centrum 

Socialstyrelsen har arbetat fram modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum, för att stödja arbetet 

med ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Man utgår ifrån Socialtjänstens 

handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen där den äldres livssituation och behov 

av stöd i sin livsföring beskrivs och dokumenteras med hjälp av ICF, internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder som grund. Ute i verksamheterna innebär 

det att all information och individer behandlas likadant, med ett gemensamt språk. Det gör det 

lättare att komma ifrån missförstånd. Verksamheterna får tillgång till ett material som man kan 

ha hjälp av vid personalplaneringar, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Fler än 233 kommuner har tagit beslut om att införa ÄBIC, Äldres Behov I Centrum 

(Socialstyrelsen, 2013). Det är en modell som har utvecklats för att skapa förutsättningar för 

strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Det är då extra viktigt att insatserna är utifrån 

hur den äldre själv vill ha sin hjälp tillgodosedd och inte vad socialtjänstlagen (SOSFS: 

2001:53) anser att den äldre har för behov. Äldre personer ska ges möjlighet att få hjälp och 

stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån utbudet av hur de existerande insatserna ser 

ut (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Tanken med ÄBIC är att det ska bidra till ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, det ska 

ge ett gemensamt språk och en strukturerad dokumentation samt ge ett bättre underlag för 

planering och uppföljning. Vad innebär det då att arbeta efter ett behovsinriktat synsätt utifrån 

detta synsätt? I socialstyrelsens publikation (2013) står det att genom att arbeta på ett 

behovsinriktat sätt ska man börja med att ta reda på vad den äldre vill uppnå i dagliga livet och 

därefter presentera förslag på insatser. Ett exempel kan vara om Agda har svårigheter med 

tvätten och vill ha hjälp. En handläggare som är insatsstyrd ger Agda förslag om hjälp med allt 

inom tvätt. Men en handläggare som är behovsinriktad ger istället Agda möjlighet att beskriva 

vad som är svårt med tvätten, är det att lägga in tvätten i tvättmaskinen, att hänga tvätten, att 

stryka? På så vis genom att ta reda på vilket behov Agda har så kan insatserna anpassas till just 

Agdas behov och Agda kan fortsätta göra det hon klarar av. ÄBIC har genom detta arbetssätt 

som syfte att stärka den äldres rättssäkerhet, insyn och kanske även spara på insatser. Här kan 

man ställa sig frågande till om detta arbetssätt verkligen fungerar i praktiken så som det är tänkt. 

 

 

 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I denna del kommer vi att förklara och presentera de teorier vi har använt oss av för att analysera 

vår studie. Vi valde dessa teorier för att få en ökad förståelse och kunskap om 
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biståndshandläggarnas arbete kring handlingsutrymmet och hur de ser till den äldres 

livssituation i beslutet. 

 

Gräsrotsbyråkrat  

Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av Michael Lipsky för att beskriva en 

biståndshandläggares komplicerade roll. Att vara gräsrotsbyråkrat anses vara att man å ena 

sidan är på medborgarens nivå men å andra sidan på tjänstemannanivå. Lipsky menar att man 

aldrig väljer att vara klient och att rollen mellan medborgarna och gräsrotsbyråkrat är 

asymmetrisk. Det är gräsrotsbyråkraten som genom sin makt styr klienten in i önskad 

verksamhet (Dunér & Nordström, 2005). Lipsky´s teori om street level bureaucrats kan 

översättas på tre sätt till svenska, frontlinjebyråkrat, gräsrotsbyråkrat och gatubyråkrat och vi 

kommer att använda oss av gräsrotsbyråkrat. Så som Lipsky tolkas, så är det framförallt ett 

kännetecken för en gräsrotsbyråkrat att han eller hon har en direkt kontakt med medborgare och 

en viss handlingsfrihet för att utföra sina arbetsuppgifter (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

 

Dunér och Nordström (2005) menar att när biståndshandläggarna beviljar bistånd använder de 

sig nästan uteslutande av organisatoriska förbestämda insatser. Man menar således att genom 

att biståndshandläggarna gör på det sättet i sina bedömningar utgår de från standardiserade 

insatser och kategoriserar. De äldre och funktionshindrade delas då in i administrativa grupper 

utifrån det behov som de har. Dunér och Nordström (2005) menar att biståndshandläggarna på 

så vis använder sig av administrativ makt när de beviljar insatser till äldre och 

funktionshindrade. 

 

Så som vi tolkar rollen som gräsrotsbyråkrat så handlar fenomenet om hur en professionell 

tjänsteman arbetar i ett mellanrum mellan å ena sidan den kunnige byråkraten som följer 

riktlinjer, lagar och regler och den andra sidan som ska se till medborgarens bästa utifrån dennes 

egna behov. Med utgångspunkt i denna teoretiska ansats kommer vi att analysera hur 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme ser ut och hur de använder sig av det i mötet med 

den äldre. 

 

Aktivitetsteorin 

Aktivitetsteorin är en av många teorier om äldre och åldrandet. Åldrandets socialpsykologi är 

teorier som visar på samspelet och interaktionen mellan människor. Redan när man började 

forska kring social gerontologi så insåg man att aktiviteter var förknippade med ett gott åldrande 

(Tornstam, 2011). Han anser vidare att den äldre bör bibehålla en positiv inställning om sig 

själv och känna sig behövd genom att ersätta förlorade roller så som yrkesrollen och skaffa sig 

nya roller i exempelvis familjeliv, föreningsliv. Aktivitetsteorin utgår ifrån att den äldre ska 

fortsätta att leva ungefär som den gjort tidigare som medelålders. Att försöka hålla sig lika aktiv 

som man gjort tidigare i livet är viktigt för den äldre för att kunna nå ett gott åldrande (Ernsth 

Bravell, 2011). Man ska som äldre försöka att behålla sina sociala kontakter och sina aktiviteter 

så långt som möjligt eftersom då man blir äldre förlorar sin yrkesroll och val av aktiviteter. Det 

man menar i aktivitetsteorin är att aktiviteter som den äldre upplever ska vara meningsfulla 

(ibid.). 



10 
 

 

Att vi valde denna teori beror på att vi anser att denna teori återspeglar synen på de äldre idag, 

som sätter starkt fokus på aktivitet, de äldre ska kunna och förväntas ha det som den har haft 

under sitt tidigare liv. Att det är viktigt att den äldre får fortsätta att utöva sina intressen och 

aktiviteter även när man blir äldre och är beroende utav kommunens hemtjänst. Vi ville se hur 

biståndshandläggaren tänker kring biståndsbeslut när de ser på den äldre som en fortsatt aktiv 

medborgare. 

 

Metod 
I detta avsnitt presenterar vi vilken metod vi valt och varför samt hur vår empiri har analyserats. 

Vi kommer även att ge en förförståelse, avgränsningar samt diskutera de etiska principerna. 

 

Ansvarsfördelning 

Allt arbete med denna studie har vi utfört tillsammans. Litteratur och tidigare forskning har vi 

gått igenom och analyserat. All text vi har skrivit och formulerat har vi gjort tillsammans. 

Intervjuerna har vi genomfört tillsammans men när det kom till transkribering så transkriberade 

vi två intervjuer var. Fördelen med att vara två under skrivandets gång har varit att vi diskuterat 

och kommit fram till lösningar under arbetet med studien. Nackdelen är att det tar längre tid att 

formulera ord och meningar eftersom man ska vara överens om hur texten i arbetet ska se ut. 

 

Avgränsningar 

Vår tanke med studien var först att jämföra två kommuner och se vad som påverkar 

biståndshandläggarens beslut till äldre. För att besvara dessa frågor så tänkte vi intervjua 

biståndshandläggare, enhetschef inom äldreomsorg, omsorgspersonal och äldre som fått bistånd 

beviljade. Vi insåg dock ganska snabbt att vi var tvungna att göra avgränsningar för att studien 

inte skulle bli för omfattande. Utifrån de ramar som finns för vår studie så valde vi att avgränsa 

oss till att  intervjua biståndshandläggare i en kommun. Vi ändrade vårt syfte till att enbart 

skildra biståndshandläggarens perspektiv eftersom vårt framtida yrke skulle kunna bli 

biståndshandläggare så insåg vi att det var mest intressant att fokusera vidare. Efter att vi läst 

in oss på ämnet insåg vi att besluten enbart utformas av biståndshandläggare utan enhetschefers 

påverkan och då föll denna yrkesgrupp bort som våra tilltänkta informanter för denna studie om 

biståndshandläggare. Vi har valt att koncentrera oss på hur biståndshandläggarnas perspektiv 

ser ut i handläggning av beslut. Om vi skulle ha tagit med den äldres perspektiv i studien hade 

det blivit en helt annan studie än det som vi var intresserad av att undersöka. Det hade kanske 

kommit fram helt andra sidor av biståndshandläggningen och gett en mer övergripande bild av 

hur det går till. Det hade varit intressant att tagit med den äldres perspektiv i studien och försökt 

ställt den äldres önskan och behov mot vad en biståndshandläggare säger och gjort en 

jämförelse, men det får bli i en annan studie. 

 

Förförståelse 

Vår utgångspunkt är att vi någonstans blir insatta och intresserade av ett ämne som gör att vi 

väljer just det ämnet att fördjupa oss mer i. Att gå in i ett forskningsprojekt helt utan 
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förförståelse för ämnet anser vi är en omöjlighet. Røkenes och Hanssen (2011) menar att 

förförståelse är att vi människor förstår andra människor utifrån våra egna tankar, känslor och 

erfarenheter. Vidare skriver (ibid.s.14) att: 

 

Habermas betraktar det hermeneutiska förhållandet som ett förhållande mellan 

två subjekt. Det innebär två olika referensramar eller förståelsehorisonter: en 

hos den som tolkar och förstår, en annan hos den som blir tolkad och förstådd. 

Den som förstår gör det alltid utifrån något. 

 

Vi är övertygade om att vår förförståelse har påverkat resultatet på vår uppsats. Våra 

intervjufrågor och sättet vi ställer dessa frågor på påverkas av vilken kunskap vi redan har om 

ämnet. De artiklar och referenser som vi har valt att ha med i vår studie är också ett resultat av 

den förförståelse vi har kring ämnet sedan tidigare. Vi skulle aldrig valt de sökord vi gjort när 

vi sökt artiklar och litteratur för vår forskning om vi inte känt till vissa ord och företeelser inom 

biståndshandläggarnas problematik och arbetsuppgifter. Å andra sidan och som Szklarski 

(2013) menar, så föregås all förståelse av tidigare förförståelse, har man ingen förförståelse så 

är det inte möjligt med förståelse. Det är något som vi har haft i åtanke när vi gick in i denna 

studie. 

 

Etiskt förhållningssätt 

Vi har inför våra intervjuer tagit del av de fyra etiska principerna som är grundläggande att ta 

del av när man ska bedriva forskning som har med människor att göra. Dahlgren och Sauer 

(2009) menar att de etiska principerna ska vägleda forskaren i sin forskning. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska man ta hänsyn till undersökningspersoner, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och informera sina undersökningspersoner kring 

dessa innan forskningen kan påbörjas. Informationskravet innebär att forskarna ska upplysa 

sina undersökningspersoner om vad deras medverkan innebär för projektet, att deras medverkan 

enbart kommer att användas i forskningssyfte och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan om de skulle önska. Med samtyckeskravet menar man att undersökningspersonen 

ska ge sitt medgivande till sin medverkan i forskningen. Att denne ger sitt samtycke är extra 

viktigt att vara tydlig med när det gäller barn och att vårdnadshavaren är informerad. 

 

Bryman (2008) menar att samtyckesprincipen inte kan förverkligas om inte 

undersökningspersonen fått reda på vad hela studien handlar om. Vet man inte vad det är för 

studie man ska vara med i är det svårt att ge sitt samtycke. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet där alla uppgifter om undersökningspersonerna ska skrivas ner, förvaras 

på ett ställe där ingen obehörig kan komma åt dem och avrapporteras på ett sätt att 

undersökningspersonerna inte kan identifieras. Vid publicering skall deras namn fingeras samt 

att man skriver om citat så att ingen kan identifiera vem det är. Då man som forskare får 

uppgifter och information från undersökningspersonerna får det inte användas för något annat 

syfte än forskningen, vilket är den sista principen nyttjandekravet. 
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Vi skickade ut ett mail (se bilaga 1) till respondenterna där vi informerade kring de fyra etiska 

principerna. Vi informerade även om att vi ville spela in intervjuerna för att vi skulle uppfatta 

allt som sades på ett korrekt sätt. Intervjuerna raderas sedan efter transkriberingen och det är vi 

själva som transkriberade och läste igenom materialet. Deltagandet var naturligtvis frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att det som de berättade för oss enbart 

kommer att användas i vår studie. Den information vi fått av respondenterna kommer inte att 

användas till något annat syfte än till vår studie. När studien är klar så kommer den att läggas 

ut i DIVA. 

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod bygger på att man som forskare lägger mer vikt på orden vid insamlingen och 

analysen av data. Man strävar efter att förstå den sociala verkligheten så som den egentligen är 

ur informanternas perspektiv och att man vill ha en fördjupad kunskap om ett fenomen. 

(Bryman, 2008). 

 

Kvalitativ metod innebär att man inledningsvis samlar in rådata (Jacobsen, 2007). Rådata kan 

vara anteckningar eller utskrifter av intervjuer. Jacobsen (2007) menar att när man har samlat 

in rådata måste den struktureras upp på ett eller annat sätt för att få se vilka skillnader och 

olikheter som framträder. Vi har valt denna metod och tillvägagångsätt för vår uppsats därför 

att vi anser att det skulle ge oss möjlighet att utifrån vårt syfte få möjlighet att söka nyanser och 

aspekter av biståndshandläggarnas syn på handlingsprocessen. Vi gör denna studie under en 

relativt kort tidsperiod vilket också spelar in när vi valde att göra semistrukturerade intervjuer. 

Vi valde att utgå från en intervjuguide (se bilaga 2) med olika teman vilket underlättar när man 

ställer frågorna under intervjuerna och att man kan få svar på det man verkligen vill veta utifrån 

sitt syfte. Vi ansåg att det var av största vikt att lägga upp det så när man trots allt har tiden att 

förhålla sig till. När man använder sig av semistrukturerade intervjuer så har informanterna en 

möjlighet att utforma svaren på det sätt man som forskare själv vill även den som intervjuar har 

möjlighet att ställa följdfrågor och uppföljningsfrågor om det är svar som man vill fördjupa sig 

i (Bryman, 2008). 

 

Studiens trovärdighet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet visar sig i om informanterna kommer att 

ändra sina svar om det är någon annan som ställer frågorna eller om svaren är detsamma oavsett 

vem som intervjuar. Vi tror att eftersom vi utgick ifrån en intervjuguide och informanterna får 

samma frågor igen så är sannolikheten stor att de svarar på samma sätt. När det är lagar och 

riktlinjer som styr deras svar så finns det många gånger bara ett rätt svar. Reliabilitet handlar 

om resultatet blir detsamma om man gör forskningen på nytt eller om forskningen varit en 

slump eller tillfällighet. Reliabilitet syftar till att se mätningens pålitlighet och tillförlitlighet 

(Bryman, 2008). 

 

Intern validitet är att man som forskare avser att mäta det man tror att man mäter, det vill säga 

att man undersöker konstruktionen av verkligheten och förståelse av det man vill undersöka. 

Extern validitet handlar om hur resultatet av en studie kan vara giltigt i en annan studie i ett 
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annat sammanhang. Den externa validiteten beskriver hur resultaten kan generaliseras i andra 

sammanhang (Jacobsen, 2007). 

Vi har under studiens gång reflekterat till vårt syfte och våra frågeställningar för att öka 

validiteten i studien och för att försäkra oss om att vi undersöker det vi anser att undersöka. Vi 

anser att vi ställde de frågorna som vi tagit ut för att försöka besvara vårt syfte med studien. 

 

Med trovärdighet menas att forskningen går att lita på. Den måste vara genomförd på ett 

trovärdigt vis som ger förtroende (Jacobsen, 2007). Vi valde att spela in intervjuerna för att vi 

skulle kunna lyssna på dem igen för att vi ville försäkra oss om att vi inte missa viktig fakta. En 

kritisk synpunkt på forskning som bygger på intervjuer är att det finns för få informanter för att 

man ska kunna generalisera resultaten (Kvale och Brinkmann, 2014). Det är en aspekt som vi 

anser är en brist i vår studie, att det är för få informanter. Däremot har vår studie stöd i tidigare 

forskning om biståndshandläggning. 

 

Urval 

Vår målpopulation med studien var alla biståndshandläggare som arbetar vid äldreomsorgen i 

en medelstor kommun i Sverige. Inledningsvis så ringde vi till chefen för biståndshandläggarna 

i kommunen som vi valt ut. Chefens namn och telefonnummer hittade vi på kommunens 

hemsida. Vi presenterade oss och gav en kort förklaring till vårt syfte med studien och att vi 

skulle vilja komma i kontakt med några biståndshandläggare som var villiga att ställa upp på 

att bli intervjuade. Chefen svarade snabbt och lovade att ta med sig frågan vidare till sina 

biståndshandläggare. Efter några dagar hade vi tre respondenter som ville ställa upp, så då 

skickade vi ett mejl med informationsbrev och vår intervjuguide till dessa. Vi frågade även om 

de hade några kolleger som också skulle vilja ställa upp eftersom vi ansåg att vi måste ha med 

minst fyra respondenter med i vår forskning för att få ett resultat som vi anser blir mer 

trovärdigt. Vi fick klartecken att intervjua två till biståndshandläggare och skickade därefter 

förslag på tider och plats för intervjuerna. Studien bygger på ett så kallat snöbollsurval. 

(Bryman, 2008). Det innebar att vi tog kontakt med de respondenter som var av intresse för vår 

studie och som vi sedan använde för att få ytterligare kontakt med flera respondenter. Då vi 

bestämt tid och plats för intervjuerna så kunde vi genomföra samtliga utom en som inte kunde 

delta pga sjukdom, det blev då ett bortfall och därför är biståndshandläggare 2, inte med i vårt 

empiriska material. Ett problem som kan uppstå i nästan alla undersökningar är ett så kallat 

bortfall, när en eller ett antal respondenter faller bort (Jacobsen, 2007). Jacobsen (2007) 

beskriver två typer av bortfall, det ena är att en person som har kontaktats inte vill eller kan vara 

med i undersökningen och det andra är att personen inte vill eller kan svara på alla frågor. I vårt 

fall var det så att personen tackade ja till att medverka i studien men pga. sjukdom blev det ett 

bortfall. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer och det innebär att man har en lista på specifika 

teman och ett frågeschema som man utgår i från under hela intervjun. 
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Eftersom vi i förväg hade skickat intervjuguiden så kunde respondenterna förbereda sig på vad 

de skulle svara, vilket en del av dem gjort men inte alla. Vi anser att fördelarna med att 

respondenterna fått frågorna i förväg är dels att intervjuerna går snabbare att genomföra 

eftersom svaren är nedskrivna. Dels tror vi även att svaren blir mer genomtänkta och 

uttömmande när informanterna fått fundera över svaren en tid. Det kan även vara nackdelar 

med att respondenterna fått se frågorna i förväg, då de redan tänkt ut ett svar och inte tänker 

efter en gång till. En till nackdel kan vara att om vi ställer en följdfråga som är utanför 

intervjuguiden kan respondenten bli överraskad och inte veta vad den ska svara. Vi var båda 

med under samtliga intervjuer, vi hade i förväg bestämt i vilken ordning var och en skulle ställa 

frågorna. Varje intervju tog ungefär en timme vardera och vi spelade in varje intervju med hjälp 

av mobiltelefon. Vi utförde intervjuerna på biståndshandläggarnas respektive kontor. 

Intervjuprocessen genomfördes enligt intervjuguiden och frågorna besvarades utförligt och 

sakligt. Samtliga intervjupersoner var positiva till intervjun vilket gjorde att den var trevlig och 

lätt att genomföra.  

 

När vi sedan hade genomfört samtliga intervjuer så tog vi två intervjuer var och transkriberade 

dessa samma kväll för att vi skulle komma ihåg det så bra som möjligt. Vi lyssnade av och 

skrev ner ordagrant vad som sagt i intervjuerna, och sammanställde allt i ett enskilt dokument. 

Genom att transkribera ett muntligt språk, det som sagts i intervjuerna så transformerar man om 

det till ett skriftligt språk (Kvale & Brinkman, 2014). Man kan aldrig få med hela känslan i 

intervjun, eftersom kroppsspråk, gester, röster och andningen går förlorad i en skriven text. Att 

transkribera är en tidsödande företeelse och man bör ställa sig frågan om det är värt att skriva 

ut intervjun. Man kan däremot se en fördel i att ha hela samtalet nedskrivet på ett papper för att 

lättare kunna se mönster och uttryck i texten för att som forskare lättare ska kunna göra en 

analys av vad som sagts (ibid). Det var av den anledningen vi valde att transkribera intervjuerna 

i sin helhet. Vi ville vara säkra på att vi fått med allt som sagts och att vi därefter på ett enklare 

sätt kunde genomföra en kodning och kategorisering av texten för att hitta gemensamma 

meningsbärare. Vi använde oss av kodning och kategorisering för att på så vis få en lättare 

överblick på textmaterialet. 

 

Analysmetod 

När vi skulle analysera vårt material valde vi att använda oss av innehållsanalys. Eftersom vi 

hade en intervjuguide att utgå ifrån så ställde vi våra frågor likadant till alla informanter. Vilket 

gjorde att det i analysen blev lättare att kategorisera och koda. Kodning innebär att man knyter 

ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande, 

medan kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar 

förutsättningar för kvantifiering, skriver Kvale och Brinkman (2014). 

 

Exempel på sådana nyckelord som vi fick fram av kodningen var behov, riktlinjer, enskilde, 

lagen, handlingsutrymme. Att analysera dokument och texter genom att på ett systematiskt sätt 

få ut innehållet från de kategoriseringar som gjorts i förväg är en metod som kallas 

innehållsanalys. Vad som ska räknas in i en innehållsanalys beror helt och hållet på vilka 

problemformuleringar eller frågeställningar man har valt som utgångspunkt för sin forskning 

(Bryman, 2008). Jacobsen (2007) beskriver innehållsanalys som en teknik där man har delat in 
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data i kategorier och olika teman och sedan försöker hitta samband mellan de kategorier man 

fått fram. Som inom många andra kvantitativa undersökningar så måste man inom 

innehållsanalysen ha forskningsfrågorna och problemformuleringarna så detaljerade som 

möjligt eftersom de styr kodningsschemat. Risken är annars att man analyserar fel och att 

kodningsschemat kommer att sakna viktiga detaljer i sin sammanställning. I vår analysdel har 

vi sedan analyserat och tolkat alla respondenters svar som presenteras i en gemensam analysdel. 

 

Resultat och analys 
I denna del redovisar och analyserar vi resultatet av intervjuerna med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen från en medelstor kommun i Sverige. Denna del kommer att vara uppdelad 

utefter våra teman, biståndshandläggaren, beslut, lagar och riktlinjer och budget, som bygger 

på biståndshandläggarnas svar av intervjuerna. 

 

Utav de fyra biståndshandläggarna så har tre av dem arbetat där sedan 2008 och en är 

nyexaminerad och har jobbat där ett halvår. Att de arbetar som biståndshandläggare i dag beror 

delvis på slumpen. De började alla fyra sin yrkesroll genom att göra sin praktik som 

biståndshandläggare just på denna arbetsplats och sedan blev de kvar. Inledningsvis berättar en 

av biståndshandläggarna att; Jag trivdes väldigt bra på min praktikplats... och fick bli kvar helt 

enkelt. Därför är jag här. Alla fyra biståndshandläggare har socionomutbildningen som grund, 

en med inriktning social omsorg. 

Vi har valt att presentera biståndshandläggarna som B1, B3, B4 och B5 för att illustrera enskilda 

uttalanden utan att avslöja dem vidare. 

 

Handläggningsordningen - en introduktion 

Alla fyra biståndshandläggare berättar om samma tillvägagångssätt när de handlägger och gör 

sina utredningar kring de äldres beslut. De berättar att de utreder och handlägger behov av hjälp 

och stöd för äldre och enligt deras riktlinjer så klassas man som äldre när man fyllt 65 år. För 

att biståndshandläggaren ska kunna starta en utredning enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ 

(SFS:2001:453) rätten till bistånd om den äldres behov måste den äldre ha gett sitt samtycke. 

Biståndshandläggarna menar att det endast är den äldre som kan ansöka om bistånd genom en 

skriftlig ansökan eller en muntlig ansökan. Det kan också komma in en anmälan från anhöriga 

eller grannar och då måste biståndshandläggaren ta kontakt med den äldre för att få sig en 

uppfattning om situationen, sedan bokas ett hembesök. 

 

Då SoL är en lagstiftning som inte är tvingande utan på frivillig basis så var 

biståndshandläggarna tydliga med att berätta att de inte kan utreda den äldres behov om inte 

den har gett sitt samtycke till det. När biståndshandläggarna har varit på hembesök åker de 

tillbaka till kontoret och skriver en utredning och handlägger den äldres ansökan. När den äldre 

fått sin ansökan beviljad skickar biståndshandläggaren en beställning på beslutet till 

verkställigheten. Det är hemtjänstchefen på området som verkställer beställningen genom att 

vårdbiträden, undersköterskor och vårdare utför den vård och hjälp som den äldre behöver och 

har fått beviljad genom biståndsbeslutet. De insatser som biståndshandläggaren har befogenhet 

att bevilja är olika men främst är det hemtjänstinsatser, vilket innebär mat, tvätt, städ, social 
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samvaro, ledsagning, trygghetslarm, korttidsvistelse samt särskilt boende. B5 menar att; Det är 

ju egentligen allting. Man kan ansöka egentligen om vad som helst, enligt socialtjänstlagen om 

bistånd. Det framkommer att biståndshandläggarna menar att den enskilde kan göra en ansökan 

om egentligen vad som helst som denne känner att den vill ansöka om. Är det som 

biståndshandläggarna säger att den äldre kan ansöka om vad som helst, eller finns det en osynlig 

insatskatalog? Dilemmat för biståndshandläggaren är att det beslut som tas ska kunna förankras 

i SoL och vad som är en skälig levnadsnivå, vilket är väldigt olika från person till person. Att 

vara biståndshandläggare och avgöra vad som är skäligt för en annan person är en uppgift som 

kräver finkänslighet och lyhördhet. 

 

Biståndshandläggaren - Ett komplext yrke 

Att arbeta som biståndshandläggare är ett komplext yrke som innebär att man träffar många 

olika människor i olika livssituationer och är en aspekt som biståndshandläggarna lyfter fram i 

sin inledande beskrivning av sitt arbete. Biståndshandläggarna berättar att de arbetar utifrån 

geografiska upptagningsområden i kommunen. B4 menar att i hennes upptagningsområde finns 

det alla möjliga kategorier av människor som hon dagligen möter i sitt arbete. Det är mycket 

psykiskt sjuka... jag har lite annorlunda. jag har psykiskt sjuka, alkoholister, invandrare, ja, 

jag har lite allt möjligt... Jag har väldigt blandat. Som B4 säger, finns det en mångfald av 

klienter i hennes upptagningsområde. 

 

Detta kan innebära komplicerade möten där det ställs krav på biståndshandläggarens kompetens 

och kunskap om människor i olika livssituationer. I dessa komplicerade möten kan vi tänka oss 

att det kräver att en biståndshandläggare får agera kurator, alkoholterapeut och medmänniska. 

Detta är något som alla biståndshandläggarna framhåller i sina arbetsuppgifter, att de dagligen 

träffar många olika aktörer inom sin yrkesroll, vilket de menar gör att man måste vara lyhörd 

och gå in i alla möten med ett tomt blad. Vi anser att man inte bör ha med sig andra klienters 

erfarenheter in i nästa möte. Efteråt ska dessa möten med människors olika behov sammanfalla 

med de behov som biståndshandläggaren ser och kan bevilja utifrån de lagar och riktlinjer som 

de har att fatta beslut efter. En annan aspekt på biståndshandläggarnas komplexitet är att de 

måste hålla sig a jour med de olika lagar, riktlinjer och kommunens ekonomi för att kunna göra 

ett rättssäkert beslut för den äldre som de haft möte med. Detta framkommer i intervjuerna med 

biståndshandläggarna. Forskningen inom området som vi tagit del av pekar på samma 

komplexitet. Dunér och Nordström (2007) beskriver det som ett mångfasetterat yrke att arbeta 

som biståndshandläggare då de beslutar om kommunal äldreomsorg till de äldre i samhället. 

Vidare skriver de att en gräsrotsbyråkrat har många krav och förväntningar på sig från olika 

håll, tillsynsmyndigheter, nämndbeslut, chefer, äldre människor och deras anhöriga. (ibid.)  

 

Hjalmarsson (2014) menar att det är svårt för en biståndshandläggare att bedöma vilket 

hjälpbehov den äldre har då de inte har optimala förhållanden när de ska ta beslutet. Ofta kan 

det vara svårt att försöka bilda sig en uppfattning om vad den äldre har för behov när ett beslut 

måste tas omgående. Och för att få ett bättre beslutsunderlag när man ska ta ett rätt beslut menar 

Hjalmarsson (2014) att det krävs fler möten med fler professioner som samarbetar. 
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Handlingsutrymme i biståndsbeslut 

De tre biståndshandläggarna som har arbetat längst inom yrket funderar en stund på vad som 

menas med handlingsutrymme, vad handlingsutrymme egentligen är och de är osäker på vad 

det innebär. Är det vad jag kan bestämma själv? Är det handlingsutrymmet i själva beslutet 

eller vad jag gör i mitt yrke? Som frågan var ställd så ville vi att de skulle ge svar på både och 

eftersom det hänger ihop, vad man kan göra inom ramarna för sitt yrke och hur det visar sig i 

besluten till de äldre. Vi blir lite konfunderade när biståndshandläggarna till en början inte tycks 

veta vad handlingsutrymme innebär. 

 

Efter att B1 funderat en stund kring handlingsutrymmet kommer hon fram till att; Ja det ska 

jag väl vara ärlig och säga att beroende på hur jag lägger fram det i texten så kan man ju vinkla 

det… Det kan man ju göra i allt man gör egentligen. Hon menar att ur en rättssäkerhetssynpunkt 

så kan det vara lite problematiskt, men tror att det kommer bli bättre med ÄBIC så att det blir 

ett lika bedömningsinstrument för alla. Som biståndshandläggare har man ett 

handlingsutrymme som kan användas för att tolka riktlinjer och lagar i handläggningen av 

beslut om bistånd. B4 menar att för att hon ska kunna frångå riktlinjerna så måste behovet från 

den äldre finnas där, hon kan inte själv tycka det och göra en bedömning. Men att hennes 

handlingsutrymme skulle påverka hennes beslut säger hon nej och påpekar att det är riktlinjerna 

som styr; 

 

Men handlingsutrymme för mig är stort. Ja, nu kom jag på vad jag tänkte säga. 

Jag har ju 100 % delegation. Jag behöver ju inte lyfta beslut med chefen utan de 

kan jag ta själv. Så vi har ganska stort handlingsutrymme just nu. 

 

När samtalen kring handlingsutrymmet fortskridit ett tag börjar det mer och mer komma fram 

att de tre biståndshandläggarna anser sig ha ett stort handlingsutrymme, men att de anser sig 

inte använda sig av det i praktiken. Vi tänker oss att biståndshandläggarna skulle kunna använda 

sig av sitt handlingsutrymme men att de inte gör det i praktiken. Det är enklare att föreslå samma 

insatser till alla för att utredningarna ska gå snabbare och smidigare att handlägga. Tänjer 

biståndshandläggarna på handlingsutrymmet så måste de förankra beslutet hos chefen vilket 

gör handläggningen mer tidskrävande och att beslutet kanske avslås. 

 

Gräsrotsbyråkrat 

Den teori som frågan om handlingsutrymme grundar sig på är Lipskys förklaringar kring 

gräsrotsbyråkrater. Han menar att tjänstemän som arbetar närmast klienterna har en 

handlingsfrihet i förhållande till de klienter de möter. Även om dessa yrkesgrupper har lagar 

och normer som de ska rätta sig efter så förväntas de använda sitt eget omdöme utifrån de 

moraliska koder som de kan handla utifrån enligt deras yrkesroll (Meeuwisse m.fl. 2006). 

Hjörne, Juhila & van Nijnatten (2010) menar att gräsrotsbyråkrater är de som möter 

medborgarna ansikte mot ansikte och därmed har tillgång till medborgarnas livssituation. 

Gräsrotsbyråkraterna har ett svårt arbete att utföra då det är dem som gör val och beslut i 

enskilda fall. Som de ser på saken så är det viktigaste att i grunden tänka på vad som är bäst för 
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den äldre, de berättar även att det ska ju vara individuella bedömningar i besluten utifrån 

riktlinjerna.  

 

Det finns riktlinjer så jag kan inte göra hur jag vill och det har ju med 

rättssäkerhet att göra, att det ska vara lika för alla och det gör ju också att jag 

kanske är mer objektiv. Jag kan ju inte fatta beslut på känslor det går ju inte, 

utan för att det ska bli rättssäkert så... För att det ska bli lika för alla så måste 

jag följa detta och det påverkar mitt beslut negativt ibland, man kan ju tycka 

saker men man är inte lobotomerad bara för att man jobbar med det här. (B3) 

 

Samtidigt säger de att eftersom de har en så stor delegation i sina beslut så inser de att de faktiskt 

har stort handlingsutrymmen utifrån sina lagar och riktlinjer. Då biståndshandläggarna är styrda 

av sina riktlinjer och lagar i mötet med de äldre så förväntas de använda sig av sitt omdöme och 

erfarenheter för att ta ett beslut. Handlingsutrymmet för dem är ganska stort bara de förhåller 

sig inom sina ramar och riktlinjer. Det är möjligt för biståndshandläggaren att exempelvis 

bevilja städ varje dag om det är så att den äldre har det behovet. B4 säger att om den äldre är 

blind och kan det vara befogat med städ varje dag och inte var fjortonde dag som är kommunens 

riktlinje. Här kan vi anta att handlingsutrymmet tolkas och används på ett positivt sätt för den 

enskilde. Vi gjorde den upptäckten att biståndshandläggarna säger sig använda 

handlingsutrymmet om det gynnar den enskilde på ett positivt sätt. Handläggarna menar att det 

inte används för att det ska missgynna den äldre i dennes biståndsbeslut. 

 

Den biståndshandläggare som arbetat kortast tid inom yrket visste direkt vad hon skulle svara 

kring handlingsutrymmet utan att hon behövde fundera speciellt länge. B5 menar att hennes 

handlingsutrymme är ganska stort, de har riktlinjer men de är bara riktlinjer och de får då 

kringgå dessa för att de ska få en helhetssyn på den äldre. Genom att formulera ett biståndsbeslut 

som i ord gynnar den äldre kringgår hon riktlinjerna. Dunér och Nordström (2005) påpekar att 

biståndshandläggaren ska följa de lagar och riktlinjer som finns men att hon eller han måste 

kunna göra en egen tolkning av dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter efter sitt eget sätt. 

B5 säger att; 

 

Det är alltid upp till mig egentligen att jag ska göra en bedömning. Så att mitt 

handlingsutrymme är ganska stort för det är jag som fattar beslutet. Sen har jag 

mina riktlinjer att följa mig efter och se om detta är skäligt… Jaa efter 

riktlinjerna är det. Enligt riktlinjerna kanske... Jag går utöver riktlinjen men i 

den här situationen så anser jag att det är skäligt. Men det är ju svårt att komma 

ifrån att vi gör olika, jag vet inte hur man ska komma ifrån det att vi handlägger 

olika. 

 

B5 upplever sitt eget handlingsutrymme som något positivt och försöker använda det för att de 

äldre ska få den hjälp som den behöver. Skulle hon vara styrd av enbart riktlinjerna så skulle de 

äldre inte få uppnå skälig levnadsnivå anser hon. Det är en aspekt som vi tycker är intressant 

att fundera vidare kring, finns inte riktlinjerna för att den äldre ska kunna uppnå en skälig 

levnadsnivå? Vår tanke blir då är riktlinjer och lagar är för åtstramade för att 
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biståndshandläggarna ska kunna ta ett beslut som gynnar den äldre på bästa tänkbara sätt. Vår 

analys säger oss att biståndshandläggarna kanske vill hjälpa mer än vad riktlinjerna och lagarna 

säger att den äldre behöver för en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggarna ser mer till den 

enskildes behov och eftersom varje människa är unik och olika så uppstår det ett problem när 

alla ska bedömas och få insatser utifrån samma insatskatalog. B1 menar att det blir bättre när 

de går med i ÄBIC, då blir det ett lika bedömningsinstrument för alla. Där utgår man från den 

enskildes behov, den äldre ska på ett lättare sätt kunna tala om exakt vad den vill ha hjälp med. 

 

Dunér och Nordström (2007) skriver i sin artikel att utifrån Lipsky´s teorier kring hur en 

gräsrotsbyråkrat arbetar och tar beslut för det ska gynna andra människor så kan man säga att 

det är på detta sätt som biståndshandläggarna beskriver sitt handlingsutrymme. Genom att 

gräsrotsbyråkraterna enligt Lipsky använder riktlinjer, lagar och personliga erfarenheter och 

kunskaper i sina beslut så har en gräsrotsbyråkrat ett stort handlingsutrymme. Dunér och 

Nordström (2007) menar att många beslut och utredningar ligger i den enskilda människans 

hand, och utifrån dennes egna erfarenheter och kunskap inom handläggningen och deras 

personliga möten med människor så återspeglar det sig i beslutsfattandet kring den enskilde. 

 

Vad som ligger till grund vid beslut 

Vi var intresserade av att veta vad biståndshandläggarna tar hänsyn till vid och vad de anser är 

viktigast när de tar beslut om bistånd till de äldre. Biståndshandläggarnas arbete går ut på att 

tillgodose de äldres behov i besluten. Därför är det relevant att undersöka hur den äldres egen 

livssituation påverkas av det beslut som biståndshandläggaren beviljar. 

 

Ett hjälpmedel vid beslut 

Kommunen använder sig av ett kartläggningssystem som är framtaget av kommunförbundet. 

Biståndshandläggarna beskriver att deras arbete är utformat efter ett kartläggningssystem där 

insatserna redan är givna, utifrån kommunens resurser och riktlinjer. Det är ett hjälpmedel som 

har som utgångspunkt att kartlägga den äldres livssituation då, nu och sen och fokuserar på 

olika pusselbitar i den äldres liv. Dessa pusselbitar beskriver en människas olika livsbehov så 

som mat, bostad, personlig hygien, trygghet mm. Biståndshandläggarna berättar att det är på 

gång i kommunen att implementera ett mer individfokuserat instrument för handläggning om 

bistånd till äldre som heter ÄBIC. B1 menar att: 

 

Vår utredningsmall är ganska övergripande som jag har fått för mig. Det är klart 

att det kommer att bli en skillnad när vi går in i ÄBIC men jag tror ändå att vi 

har legat lite i framkant, så att det kommer kanske inte bli så radikal förändring 

men det återstår att se. 

 

Enligt vad biståndshandläggarna säger så anser samtliga att verktyget fungerar jättebra och att 

det ger en bra blick över den äldres livssituation och som ett bra stöd i handläggningen. B4 

säger att: 
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Men vi kommer gå in i något som kallas ÄBIC. För vi är så duktiga på att när de 

ansöker så styr vi redan in dem i vår insatskatalog. Ja men dusch, sök dusch, 

tvätt och städ. Fast de kanske vill söka om något helt... Ja men jag vill ha att 

ramarna skall putsas, ja men förstår ni. För nu skriver vi ju städ, tvätt dusch, för 

att vi vet att det är det som de kan få hjälp med. Men de ska kunna formulera vad 

de vill ha hjälp med och sen måste vi ta emot det och sen försöka bena ut, det är 

synd att vi ska gå in i det nya ÄBIC, då alla ska skriva utefter samma 

bedömningsmall. 

 

Enligt den publikation som Socialstyrelsen (2013) gett ut och som vi tagit del av så är tanken 

med ÄBIC att det ska bidra till ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, det ska ge ett 

gemensamt språk och en strukturerad dokumentation samt ge ett bättre underlag för planering 

och uppföljning. Socialstyrelsen (2013) skriver att äldre personer ska ges möjlighet att få hjälp 

och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån utbudet av hur de existerande insatserna 

ser ut. 

 

Den gemensamma inställningen bland de intervjuade biståndshandläggarna till att införa ÄBIC 

i sitt arbetssätt verkar vara avvaktande. Kanske kan det vara så att när man arbetat länge med 

ett visst instrument så är det svårt att börja tänka om. Mellan raderna kan man utläsa att 

kartläggningssystemet som de använder idag används bara i periferin och att de har egna frågor 

och frågeställningar som de ställer på rutin. En av biståndshandläggarna letade fram det 

materialet till oss och menade att det var en stor trygghet i hennes arbete när hon var ny inom 

yrket, numera gick hon mest på rutin. 

 

Biståndshandläggarna säger att nackdelen med ÄBIC, så som de förstått det är att det är givna 

frågor och att alla personer bedöms likadant. I deras kartläggningssystem är det däremot 

tvärtemot, där styr varje biståndshandläggare själva sina samtal utifrån egna frågor och 

formuleringar. De anser att det gör besluten mer individuella för den äldres behov. Samtidigt 

förstår vi utifrån sammanställningen att de i dag för in de äldre i de insatskategorier som de vet 

att kommunen erbjuder sina äldre. Många gånger oberoende av vad de äldre faktiskt ansöker 

om. Vår tolkning är att biståndshandläggaren erbjuder den äldre en grundinsats utifrån 

kommunens riktlinjer och insatser som exempelvis kan vara städ var fjortonde dag och social 

samvaro 2 timmar i veckan. Alla får samma erbjudanden till att börja med om det inte 

framkommer specifika behov, så som extra städ vid synskada. Enligt denna tolkning innebär 

det i praktiken att alla äldre samma behov av insatser om man ska utgå från kommunens 

riktlinjer. 

 

Våra analyser kring detta blir att den enskildes behov lättare ska komma fram och bedömas 

likvärdigt. Att ett beslut bedöms likvärdigt anser vi vara lättare när man som 

biståndshandläggare har samma frågor och ämnen som man ska utgå ifrån. Så som vi tolkar 

biståndshandläggarnas utsagor så utgår deras samtal med de äldre helt utifrån deras egna 

frågeställningar som bygger på kommunens kartläggningsinstrument. Man ska få samma hjälp 

och få sina behov tillgodosedda oavsett vilken biståndshandläggare man träffar. Det vill säga 

att enligt vår mening blir utredningen och besluten olika utifrån den enskilde 
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biståndshandläggarens egna upplevelser av mötet och kan då inte enligt vår tolkning bli 

likvärdigt. Genom den kunskap vi har tagit till oss från forskning pekar vår analys mot att 

kommunernas biståndsbeslut bör bli mer likvärdig för de äldre om man använder sig av ÄBIC, 

Äldres Behov I Centrum. På grund av att det blir likvärdiga frågeställningar kan en mer 

likvärdig bedömning ges av vad en människa behöver för att få sina behov tillgodosedda. 

 

Hjärnan och hjärtat med vid beslut 

Biståndshandläggarna berättar att det är kommunens riktlinjer som de har att rätta sig efter och 

Sol kap 4 § 1 rätten till bistånd (SFS 2001:453). De riktlinjerna som kommunens politiker har 

satt upp är kopplade till skälig levnadsnivå och att det är dem man ska ta hänsyn till i besluten. 

När biståndshandläggarna förklarar vad de tar hänsyn till i sina beslut så återkommer de gång 

på gång till att det är vad den enskilde själv säger att den har för behov som är viktigast. B4 

menar således att det viktigaste när hon ska ta ett beslut för den äldre är att den enskilde får en 

skälig levnadsnivå och att hon har den befogenheten att bevilja det utifrån de mandat hon har. 

Vidare anser hon att det är kommunens riktlinjer som ligger bakom de beslut hon fattar, utifrån 

den enskildes behov. B5 menar att; Man gör ju som sagt alltid en helhetsbedömning. Så jag vet 

inte om, vad jag tar hänsyn till det är väl liksom vad personen själv vill. Viktigast när B5 ska 

ta ett beslut menar hon är att om den äldre har ett hjälpbehov så ska det hjälpbehovet blir 

tillgodosett. 

Biståndshandläggarna säger att de sällan avslår en ansökan om hemtjänst, att hemtjänst är något 

man ansöker om när man verkligen behöver den och att det gör att det inte blir så många avslag. 

Det kan vi delvis hålla med om men vi menar även att det kan finnas en aspekt till på när de 

gör ett avslag. Vi kan se att en förklaring även kan vara den att eftersom det är 

biståndshandläggaren som ger förslaget på vilka insatser den äldre kan ansöka om så vet 

biståndshandläggaren redan i förväg att det är en insats som kommunen beviljar. Det gör att det 

är kommunens riktlinjer som ytterst styr och biståndshandläggaren som styr in den äldre på vad 

den kan ansöka om. Här blir biståndshandläggarnas åsikter om den enskildes behov lite 

tvetydigt, eftersom det framkommer i intervjuerna att när biståndshandläggaren samtalar med 

den äldre så lägger de fram vilka insatser denne kan ansöka om. Vi ställer oss frågande till hur 

den enskildes behov kan vara det som ligger till grund för beslutet, när denne inte med egna ord 

formulerar ansökan. 

 

Det framkommer tidigt i intervjuerna att samtliga biståndshandläggare menar att det är viktigt 

att som biståndshandläggare komma ihåg vem man arbetar för. Att det alltid är den enskilde 

som är i centrum. Samtidigt menar de också att de utifrån de knappa resurser som kommunen 

tillhandahåller, ska de tillgodose de äldres individuella behov i samhället. B3 berättar att: 

 

Det är viktigt att veta vem man jobbar för att man jobbar för den enskilde, det är 

inte bara kommunen man jobbar för, det blir lite dubbelt. Så långt det är möjligt 

så försöker man göra så det blir till fördel till individen känner jag. 

 

B3 menar att hon försöker bistå den äldre så det blir till dennes fördel, men kan hon det när det 

inte finns tillräckligt med resurser i kommunen att bevilja. Det blir motsägelsefullt, i teorin 

säger hon att hon vill men i praktiken fungerar det inte. Dunér och Nordström (2005) menar att 
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biståndshandläggarna balanserar mellan den äldres önskemål och behov och vilka riktlinjer som 

kommunen har. De skriver att det är få avslag vad det gäller ansökan om bistånd. De flesta 

avslag som ges handlar om särskilt boende eller boendemed särskilt stöd. Ibland ges också 

andra avslag men då handlar det om de insatser som ligger utanför kommunens riktlinjer. B4 

säger att: 

 

Jag ser hur behoven ser ut och utreder det. Jag får följa huvudet och inte hjärtat, 

alltså det ska vara en kombination men… Jag måste ju göra ett bra jobb jag kan 

inte bevilja alla boenden bara för att jag vill det utan... Jag måste hålla mig inom 

mina ramar. 

 

Här ser vi en likhet med vad B3 berättade. Vad man vill och känner som biståndshandläggare 

att man vill kunna bevilja den äldre överensstämmer inte med vad kommunens riktlinjer och 

lagar säger. Det är här som biståndshandläggarens komplexa handlingsutrymme träder fram. 

Att vara en gräsrotsbyråkrat som ska vara till för medborgarna men ändå ha kommunens krav 

på sig. Hur kombinerar man vad hjärnan säger och vad hjärtat vill? Att arbeta utefter vad lagarna 

och riktlinjerna säger kan vara ett sätt att via hjärnan kunna ta ett så rättvist beslut som möjligt 

och på det sättet är även hjärtat med i beslutet. Har man rätt grund när man tar beslutet bör det 

vara enklare att bortse från att känslorna kanske säger något annat än det beslut man beviljar. 

Man kan som B4 säger inte bevilja alla beslut bara för att man som biståndshandläggare vill 

eller känner för personen. Vi ska utforma en ansökan som dom vill ha det, som dom säger själv. 

Vad behöver du hjälp med. (B4). 

 

Vi tolkar detta som att biståndshandläggarna arbetar på ett individcentrerat sätt i sina 

utredningar och i sina möten med de äldre. Enligt vad biståndshandläggarna säger ska ansökan 

vara utformad efter de äldres önskningar och behov, inte kommunens befintliga resurser. 

Samtidigt pekar vår analys i riktning mot att det inte är vad som sker i praktiken. Av vår analys 

framkommer det att det i praktiken är så att biståndshandläggarna styrs mycket av kommunens 

riktlinjer och budget. Biståndshandläggarna för fram insatskatalogen som central för tilldelning 

av exempelvis städ. När biståndshandläggaren tar emot en ansökan om städ så erbjuds den äldre 

direkt städ var fjortonde dag, i enhetlighet med insatskatalogen. Biståndshandläggarna menar 

att insatskatalogen följer de riktlinjer kommunen har bestämt om hur äldreomsorgen ska 

utformas. Enligt biståndshandläggarna har de äldre ingen möjlighet att önska hur ofta den vill 

ha städ i praktiken, då det erbjuds städ vad fjortonde dag, vilket tyder på att det är riktlinjerna 

som styr. 

 

Hur den äldres livssituation påverkar besluten 

Biståndshandläggarna menar att den äldres livssituation påverkar hur de beviljar bistånd till den 

enskilde. Det kan exempelvis vara så att de inte beviljar saker och ting för att man anser att 

behovet är tillgodosett av den som den äldre bor tillsammans med, en ledsagare exempelvis för 

det kan maken eller makan hjälpa till med.  

 

Varje enskilt beslut styrs enligt biståndshandläggarna många gånger av hur den äldres 

livssituation ser ut men att pengar aldrig är en faktor som styr. Däremot om man lever ensam 
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eller är samboende har det en relativt stor påverkan i besluten. Biståndshandläggarna anser att 

om en anhörig kan hjälpa till så ska inte den äldre som ansöker om hjälpen få den så länge det 

hamnar inom äktenskapsbalken. Det kan vi se är ett led i samhällets rättvisa vilket också 

Blennberger (2005) menar. Han skriver att om alla människor skulle få ta lika stor del av de 

offentliga resurserna och insatserna så skulle det leda till orättvisa och olikheter mellan 

människor. Rättvisa kan inte bara handla om lika tilldelning utan man måste ge var och en efter 

behov. Det kan vi också relatera till eftersom det är ett återkommande uttryck i 

biståndshandläggningens dilemma och som även de biståndshandläggare som vi intervjuat 

uttalat sig om. Man måste se till behoven, vilket B4 utrycker; Ekonomi eller hur den har pengar 

det bryr jag mig inte alls om. utan det är behov, behov, behov, behov. Men det påverkar inte 

själva beslutet om bistånd utan det ser likadant ut oberoende av den ekonomiska situationen. 

B1 säger att: 

 

Alltså i sig påverkar det inte beslutet däremot när det sedan kommer till att räkna 

ut vad en person ska betala för hemtjänsten så utgår vi från dennes ekonomiska 

situation. Vi har ju en max avgift ett tak som denne betalar och sedan ska man ju 

ha en summa att leva för varje månad. 

 

Dunér och Nordström, (2005) menar att den äldres och det funktionshindrade informella 

nätverket kompletterar eller backar upp det formella nätverket. Det innebär att det informella 

nätverket som består av anhöriga eller närstående gör en del sysslor i vardagen som egentligen 

det formella, det vill säga den kommunala äldre och handikappomsorgen skulle kunna utföra. 

Det kan bero dels på att den som vill ha sitt behov tillgodosett anser att den kommunala hjälpen 

inte täcker deras behov eller så kan det bero på att det informella nätverket vill utföra dessa 

tjänster för att uppfylla den närstående hjälpbehov. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) skriver i sin avhandling att de behov som den äldre behöver 

hjälp med inte är preciserade i Sol 4 kap. 1§ rätt till bistånd. Istället menar forskarna att behovet 

ska ses på vad den enskilde har för levnadssätt och förutsättningar. B4 menar att livssituation 

så som pengar och social status inte påverkar besluten alls. Däremot livssituation om det är en 

som är väldigt ensam beviljar hon ledsagning två gånger i veckan och trycker på att det är 

behovet som styr. Hon menar däremot att hennes beslut inte styrs av den äldres boendesituation 

exempelvis om den äldre bor i lägenhet eller hus. 

 

Biståndshandläggarna är inte insatta i den enskildes ekonomiska resurser utan kommunen har 

en enskild handläggare som har i uppgift att räkna ut den äldres ekonomiska förutsättningar. 

Mina beslut berörs inte av det. Det är ganska skönt att det är upplagt så, en maxtaxa på 1700 

kr i månaden, en skälig summa, avslutar B4. Här kan en aspekt av trygghet skymta i att 

biståndshandläggarna inte ser till de ekonomiska förutsättningarna hos den enskilde när de ska 

ta beslut.  
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Lagar och riktlinjer 

Hur använder sig biståndshandläggarna av SoL 4, 5:e kap(SFS 2001:453) i sina beslut och hur 

tänker de kring vad livskvalité är för den äldre i beslut? 

 

Skälig levnadsnivå 

Biståndshandläggarna pratar om vikten av att skälig levnadsnivå är något som är individuellt 

för den enskilde men att de försöker se det utifrån hur de flesta människorna i samhället har det. 

B3 menar att hon skulle vilja bevilja de äldre mer insatser för att ge dem en mer skälig 

levnadsnivå. B3 säger att: 

 

Man måste se till ålder, önskemål och behov, och mat det är ju inga konstigheter 

det är skäligt kan jag tycka, men sedan är det ju de där som har varit mycket på 

tapeten är ju social samvaro och promenader aktiviteter och där har det varit 

mycket diskussioner vad som är skäligt och det är svårt. 

 

B1 anser att det är klart att det är den äldre som avgör vad som är skälig levnadsnivå, samtidigt 

som hon säger att när de gör en utredning så kollar hon på de riktlinjer de har att följa. B1 säger; 

 

Skälig levnadsnivå är helt klart något annat för mig än dig, så därför är det, 

tycker jag, vem bör avgöra. Jag skulle vilja säga att det bör vara ett samförstånd 

mellan handläggare och den som söker men, som det är så är det ju vi som gör 

den bedömningen. 

 

B1 förklarar att hon ser på vad den äldre har ansökt om och i bedömningen skriver hon vad den 

behöver för att uppnå skälig levnadsnivå. Detta är en återkommande aspekt som 

biståndshandläggarna i intervjuerna lägger fram som centrala kring sina beslut om skälig 

levnadsnivå. De framhåller att det är den äldre som ska avgöra vad som är skälig levnadsnivå, 

men att det är svårt eftersom det är de som i sin tur bedömer besluten utifrån de styrda 

riktlinjerna. Så vem är det egentligen som avgör vad som är skälig levnadsnivå? Här anser vi 

att det är viktigt att biståndshandläggaren är lyhörd och verkligen har förmågan att lyssna och 

ta in den äldres åsikt och dennes upplevelse om hur den vill ha det för att anse sig ha en skälig 

levnadsnivå. Wolmesjö & Staaf (2014) menar att när det görs bedömningar kring den enskilde 

så ska de göras i samråd med den enskilde utifrån vilka insatser som bäst kan tillgodose dennes 

behov. Insatsen som man kommer fram till prövas i relation enligt “skälig levnadsnivå” i 4 kap. 

1§ SoL. Många gånger tar det som bedöms som skäligt sin utgångspunkt i kommuners riktlinjer 

och styrdokument för verksamheten. Wolmesjö och Staaf (2014) menar också på att det som är 

skäligt för den enskilde inte alla gånger kan förhålla sig till kommunens riktlinjer. B4 säger om 

skälig levnadsnivå att: 

 

2010 hade vi städ var tredje vecka till exempel, då sa vår chef att nu har samhället 

en lägre inkomst och då var den skäliga levnadsnivån på städ var tredje vecka. 

Nu går det bättre för en vanlig Svensson så nu har vi städ varannan vecka. Det 

följs åt. Man ser på hur samhället i stort har det och ungefär där.. Vad är skäligt 



25 
 

för en Svensson idag, ungefär. Vad som är skäligt för den enskilde är så svårt, 

en kanske vill ha städ var fjärde vecka medan en annan vill ha varje vecka. Riktigt 

svår fråga. Om man jämför med LSS där det är goda levnadsvillkor så kan de 

erbjuda massor medan skälig levnadsnivå är som en åtstramning. Minimalt, eller 

så lite som möjligt. 

 

Skälig levnadsnivå och vem som bör avgöra det menar B5 att det sker på politisk nivå och att 

det är kommunerna själva som får utforma sina egna styrdokument och tolka lagen om vad som 

är skälig levnadsnivå för den äldre. B5 säger att; Den äldre tycker nog att skälig levnadsnivå är 

att man försöker... Att de kanske får leva sitt liv som man har levt tidigare. Det tror jag att den 

äldre anser som skälig levnadsnivå. och... så är det inte alltid. Om det av biståndshandläggarna 

upplevs så som B1 säger att hon skulle vilja bevilja mer bistånd för att den äldre ska få skälig 

levnadsnivå då anser vi att det finns ett problem för den äldre i samhället. Enligt vad vi kan 

förstå så är det här biståndshandläggarens handlingsutrymme delvis kommer till användning. 

Om riktlinjerna i kommunen är så hårt åtstramade att biståndsbesluten blir för knappa för att 

tillgodose den äldres behov, måste biståndshandläggaren komma omkring dessa riktlinjer 

genom att tänja på lagen. Att göra omskrivningar eller tala om för den äldre hur och vad den 

ska ansöka om är ett sätt för biståndshandläggaren att indirekt ge bifall på ansökan. Vilket visar 

är ett led i en gräsrotbyråkrats handlingsutrymme. 

 

Norman och Schön (2005) menar att i biståndshandläggningen är rättssäkerheten en viktig och 

central del. De menar att behovsbedömningen och beslutet inte överensstämmer med vad lagen 

säger. Det som istället har större påverkan på besluten är de lokala riktlinjer som finns som i 

vissa fall kan stå i direkt motsats till vad socialtjänstlagen säger. Andersson (2010) menar dock 

att de riktlinjer som utformats i kommunen och som biståndshandläggarna ska arbeta efter 

begränsar äldres valmöjligheter. Riktlinjerna bidrar till och kan öka eller minska den äldres 

inflytande genom att i sitt innehåll vara mer eller mindre detaljerade. Lika som 

biståndshandläggarna berättar och som Andersson (2010) skriver i sin artikel kan vi se att det 

inte är helt lätt att kombinera alla aspekter i ett biståndsbeslut. 

 

Livskvalité för äldre människor 

Vi ställde frågan vad biståndshandläggarna ansåg om SoL 5kap. 4§ Äldre människor och vad 

livskvalité är för den äldre ur biståndshandläggarnas synvinkel. Är denna lag en aspekt i 

biståndsbesluten? I de svar vi fått så är de fyra ganska överens om vad de anser om lagen och 

vad livskvalité är för den äldre. De anser att denna lag är ett tecken på att samhället idag anser 

att de äldre är en viktig grupp som bör prioriteras. Biståndshandläggarna menar att 5 kap. 4§ 

SoL är en fin och bra lag men att det inte är någonting de använder sig av när de tar beslut 

eftersom den lagen inte är styrande. B4 säger att kommunen har det tankesättet att människor 

ska bo hemma så länge som möjligt med stöd och hjälp. Hon säger att; 

 

Vi har ju den synen att människor ska bo hemma så länge som möjligt och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. En person kan tycka att den gör 

ingenting, men den vill ha det så. Den vill sitta hemma och se på tv, den vill inte 
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ut på promenader eller sitta och prata med hemtjänstpersonalen. Att bestämma 

i det lilla kanske är livskvalité för en del. 

 

B5 menar på att hon utgår från den äldre och frågar vad de brukar göra på dagarna och vad de 

skulle vilja göra; 

 

 Jag har faktiskt aldrig avslagit en ansökan om social aktivering, utan oftast har 

folket det behovet. Jag tycker att personen ska få komma ut för att hålla sig 

piggare. Vad vi kan förstå menar biståndshandläggarna att det är den enskilde 

som bör avgöra för vad som är livskvalité för denne själv.  

 

Upplevelsen av vad som är livskvalité för den äldre försöker biståndshandläggaren bevilja i den 

mån de kan utifrån de riktlinjer de har. Att åldras med värdighet och att få känna att man 

fortfarande har en social plats i samhället tänker vi är en viktig pusselbit i en människas liv. Att 

upplevelsen av att känna sig behövd och att kunna göra saker som man har gjort tidigare i livet 

är av största vikt för livsglädjen. Genom att biståndshandläggarna beviljar social samvaro som 

ett biståndsbeslut visar det att kommunen och samhället i övrigt lägger stor vikt på att den äldres 

upplevelse av tillhörighet och sammanhang fortfarande är viktiga aspekter i den åldrades liv. 

Aktivitetsteorin som vi har läst in oss på bekräftar även den att den sociala tillvaron i en 

människas liv är viktig för att uppnå en livsglädje och ett gott åldrande (Tornstam, 2011). 

 

Att äldre ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden som den gjort tidigare i livet 

är viktigt för att den äldre ska få ett gott åldrande och grundar sig i aktivitetsteorin (Ernsth 

Bravell, 2011). Ernsth Bravell (2011) menar att försöker man hålla sig lika aktiv som tidigare 

när man blir äldre så får man ett bättre åldrande och att aktiviteter som den äldre gör ska 

upplevas som meningsfulla. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra (SFS:2001:453). 

 

Vad man som äldre anser om livskvalité är helt individuellt menar biståndshandläggarna. B1 

säger att; Livskvalité går ju inte riktigt att mäta, det är ju en upplevelse och det är ju den 

upplevelsen som den enskilde måste ge utav sin situation. B1 förklarar vidare sin synpunkt på 

livskvalité. Hon menar att säga till en människa att - du har en god livskvalité, skulle hon aldrig 

kunna säga men däremot att - du har en skälig levnadsnivå utifrån lagen. 

 

Vi tar fasta på det som biståndshandläggaren säger om skillnaden mellan god livskvalité och 

att ha en skälig levnadsnivå. Hon ger oss en intressant tolkning av de två lagarna och hur man 

som biståndshandläggare kan använda och tänka kring dessa lagar i det praktiska arbetet. 

Analytiskt ser vi att livskvalité är något som varje enskild människa själv upplever, det är inget 

som man kan bestämma ska vara lika från människa till människa. Däremot menar 

biståndshandläggaren att man enligt lagen kan ha en mer lika aspekt på vad varje människa ska 

anse som skälig levnadsnivå. Som vi ser det finns det likadana grundläggande behov hos varje 

individ i samhället, så som mat, hygieniska aspekter, städ, och tvätt. Det är det lilla extra, att få 
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utöva sina fritidsintressen, utöver dessa grundläggande behov som ger en god livskvalité och 

ett gott åldrande. 

 

Budgetramarna för biståndshandläggarna  

Har kommunens budget någon inverkan i biståndshandläggarens arbete och är de styrda av 

budgeten i sina biståndsbeslut? 

 

Tänker biståndshandläggarna på ekonomi vid beslut? 

När biståndshandläggarna får berätta om budgeten har någon betydelse för deras beslut är de 

alla till en början eniga om att så inte är fallet. De ger en helhetsbild av att deras beslut indirekt 

aldrig är baserade på kommunens ekonomiska resurser. B5 menar att hon inte har några 

budgetramar alls. Hon förklarar att en del kommuner har det så att biståndshandläggarna får en 

budget och då har man den summan att bevilja beslut utifrån. Men att deras kommun inte har 

det på det sättet utan förklarar att; Vår kommun har ju valt att inte tillämpa den versionen 

eftersom det är lite av kommunens vision, mål som man också pratar om det är att kommunen 

ska vara en trygg kommun att åldras i. Så hon anser att det är väldigt bra att hon inte är styrd 

av någon ekonomi alls när hon ska fatta sina beslut. Hon utgår ifrån en individuell bedömning 

och inte ekonomin. B3 menar att det är klart att hon får höra om ekonomin men att hon inte 

bryr sig så mycket om den i sina beslut, det kanske är fel menar hon på men hon anser att den 

enskilde måste få den hjälp som den behöver. 

 

B1 säger att tidigare har de aldrig tänkt på budget men att hon mer och mer får informationen 

om vad hemtjänsten i kommunen kostar. B1 tycker att det känns tråkigt för de har arbetat fram 

en bättre hemtjänst med flexiblare ramar för den enskilde och då är det synd att de ska behöva 

börja tänka på att det kostar för mycket. Men hon menar att hon inte tänkt på budgeten men hon 

matas mer och mer med den och menar att hon fortfarande har delegation på att fatta beslut. B3 

säger vidare kring hur ekonomin styr hennes beslut att: 

 

Man kan ju också ibland höra från enhetschef på boende och i hemtjänst att, hur 

ska detta gå om Agda ska ha dygnet runt jag går ju redan utanför budget? Det 

kan man ju få höra. Men det är ju inte mitt problem känner jag utan mitt problem 

är den enskilde så att ja... Jag är ju inte inblandad i ekonomin på det sättet det 

är ju mer enhetschefer men naturligtvis får jag ju höra det, men inget som jag 

brukar ta hänsyn till. 

 

Här gör vi en koppling till hur det var innan ädelreformens införande, 1992 där det var 

hemtjänstassistenten som både beviljade den äldres bistånd och som var ekonomiskt ansvarig 

över den personal som skulle utföra insatserna som hemtjänstassistenten beviljade. Enligt vad 

biståndshandläggarna säger så är de helt oberoende av kommunens ekonomi. Norman (2010) 

menar att dagens kommuner står inför hårda prioriteringar pga. att äldre i samhället ökar. Vidare 

anser hon att biståndshandläggarna får göra dessa prioriteringar i sin verksamhet eftersom 

politikerna frånträtt sitt ansvar. Hon avslutar med att en biståndshandläggare enbart kan ta 

beslut utefter hur mycket pengar de har till sitt förfogande. Biståndshandläggarna anser sig inte 
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ha någon ekonomisk aspekt med i sina beslut vilket kan ses som en bra säkerhet för den 

enskilde. Analysen av dessa intervjuer har lett till samma håll, de säger att de inte är speciellt 

insatt i kommunens ekonomiska resurser utan de fattar sina beslut ändå beroende på den äldres 

behov. Det vi har hittat i tidigare forskning så går den mycket ut på vad Norman (2010) 

beskriver och det är inte vad våra informanter beskriver deras ekonomiska aspekter på besluten. 

Den gemensamma synen som biståndshandläggarna har är att de upplever att det i framtiden 

kommer att vara mer styrd av ekonomin eftersom kommunen har börjat att tänka i dessa banor, 

exempelvis hur mycket kostar en hemtjänsttimme och att de även fått det förklarat för sig. 

 

Ekonomisk aspekt med i besluten 

Den gemensamma synen som biståndshandläggarna har är att de upplever att det i framtiden 

kommer att vara mer styrd av ekonomin eftersom kommunen har börjat få ett ekonomiskt tänk 

kring vad hemtjänsten kostar. Samtliga biståndshandläggare säger att de har fått presenterat för 

sig vad exempelvis en hemtjänsttimme kostar för kommunen att utföra. Hemtjänsttimmarna har 

stigit i pris de senaste åren och medför då ett budgettänk inför framtiden. B1 berättar att; 

 

Kommunen säger att man ska kunna bo kvar hemma hur länge som helst oavsett 

vad och hur mycket hjälp man behöver. Nu börjar man däremot titta på 35 

timmar i veckan och att då kanske man ska ha ett boende för det blir för dyrt. 

 

Biståndshandläggarna berättar vidare att om de ska bevilja ett hemtjänstbeslut på mer än 35 

timmar i veckan är de tvungna att ta upp den utredningen med sin chef. De har inte befogenheter 

att själva bevilja så stora ekonomiska biståndsbeslut.¨ 

 

B4 menar att budgeten är ett aktuellt ämne idag, ekonomin överlag. Det styr inte hur hon tar 

sina beslut om hemtjänst idag, men det kan komma att göra det, tänka på vad man beviljar. B4 

avslutar med att säga; Ekonomin avgör också för vad som är skäligt, ska du ha städ varje vecka 

så blir det dyrare t.ex. Vi menar att det är många olika ekonomiska aspekter på ett 

biståndsbeslut. När biståndshandläggarna får den direkta frågan om de är styrd av ekonomin i 

sina beslut svarar alla tvetydigt NEJ. När vi sedan ställde lite följdfrågor om vilka olika aspekter 

som styr deras beslut så kom vi fram till att ekonomin indirekt styr besluten i alla fall. I en 

rapport från Äldrecentrum som vi tagit del av så beskriver Norman (2010) att 

biståndshandläggarna ansåg att ekonomin och brist på resurser var en hindrande faktor i deras 

arbete. Man menar att en stor del av tiden och energin läggs på ekonomin. Även att budgeten 

bidrog till en sämre skälig levnadsnivå. 

 

Genom att tolka det som biståndshandläggarna framhåller som väsentliga i sina beslut så görs 

den upptäckten att de ger beslut kring det som de vet att kommunens godkänner utifrån sina 

riktlinjer. Det är ett sätt att försöka förstå vilken betydelse kommunens resurser faktiskt har i 

den äldres behov. Indirekt blir det enligt dessa tolkningar så att det är kommunens budget som 

styr biståndshandläggarens beslut. Vår tes om att biståndshandläggarna inte påverkas av sin 

budget i besluten kan därmed diskuteras. Vad vi i vår analys kommit fram till är att 

biståndshandläggarna egentligen styrs och påverkas av budgeten när de erbjuder de äldre 
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insatser som de vet att kommunen beviljar. Norman och Schön (2005) menar att 

biståndshandläggaren har hamnat i en roll som prioriterar där de inte kan ge mer bistånd än vad 

det finns pengar och resurser till. Det är behoven som ska styra, men kommunerna har tänjt på 

begreppet behov. 

 

 

 

 

 

Diskussion 
Utifrån våra analyser ska vi nu sammanfatta några slutsatser samt föra en slutdiskussion och ge 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Är handlingsutrymme ett uttryck som används inom den teoretiska utbildningen och i den 

litteratur vi använder oss av inom våra socionomstudier. Då B5, den nyexaminerade 

biståndshandläggaren, direkt visste vad handlingsutrymme var men inte de övriga som jobbat 

ett tag blir vi fundersam på om handlingsutrymme är ett nytt fenomen man pratar om på 

socionomutbildningen. Eller kan det vara så att de övriga biståndshandläggarna som jobbat ett 

tag har glömt bort vad det är, eller tänker de bara inte på att det finns? Att den som är 

nyutexaminerad har det mera aktuellt eftersom det är en term man pratar mycket om under 

utbildningen. Som vi tolkar B1 syn på handlingsutrymme så tänker vi att hon har ett ganska 

stort handlingsutrymme så länge hon följer riktlinjer och lagstiftning. 

 

Vi förstod när vi analyserade vårt material att handlingsutrymmet är osynligt, det är inget som 

biståndshandläggarna säger sig i praktiken använda sig av. Men när vi analyserat och tagit fram 

vad de egentligen sagt så har vi fått en del exempel på hur de använder sitt handlingsutrymme 

när de tar sina beslut. Exempelvis så skriver de i sina utredningar in sådant som de vet att 

kommunen godkänner utifrån sina riktlinjer. B4 berättar att hon skriver beslut som hon vet att 

det inte blir bifall på, det kan t.ex. vara ansökan om särskilt boende. När den äldre får avslag på 

ansökan kan biståndshandläggaren hjälpa till att formulera en överklagan eftersom hon vet hur 

den ska formuleras för att överklagan ska godkännas. På så vis får den äldre sitt beslut beviljat 

på rättslig väg. Vår tolkning av detta handlingsförfarande är att biståndshandläggaren här 

använder sig av sitt handlingsutrymme. 

 

Biståndshandläggarna som vi har intervjuat lyfter fram att det som styr deras beslut är hur den 

äldres behov ser ut. De är tydliga på att lägga fram den aspekten att det i alla beslut ska vara 

den äldres behov och vad den äldre själv vill som ska vara det avgörande i alla deras 

biståndsbedömningar. De anser att det är viktigt att komma ihåg vem man arbetar för, att det är 

den enskilde. När de träffar den äldre försöker de vara lyhörda genom att lyssna in och läsa av 

den äldres behov utifrån de riktlinjer som kommunens biståndshandläggare har att arbeta efter. 

De försöker se till individen om det är så att denne är van att gå ut på en promenad två gånger 

i veckan så försöker de tillgodose det behovet. Däremot om de har en vana att städa flera gånger 

i veckan så beviljar man städ var fjortonde dag eftersom det är kommunens riktlinjer. Här går 
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den äldres behov inte riktigt i fas med kommunens riktlinjer och då är det svårt för 

biståndshandläggaren att arbeta efter att det är den äldres behov som ska styra. De försöker i 

den mån det är möjligt att låta den äldre få leva det liv som de tidigare har levt. 

Biståndshandläggarna säger till en början att de inte upplever sig ha något handlingsutrymme i 

biståndsbedömningen. När de har funderat en stund anser de sig ha ett stort handlingsutrymme 

bara de håller sig inom ramarna och riktlinjerna. De menar att de har kommunens riktlinjer att 

följa men att de kan kringgå dem för att bevilja ett beslut som tillgodoser den äldres behov på 

bästa sätt. De säger att de kan vinkla text och ord beroende på hur de väljer att skriva fram det 

i utredningen genom att använda sig av handlingsutrymmet. När de anser att de måste använda 

sig av sitt handlingsutrymme i ett beslut och behöva sträcka sig utanför ramarna och riktlinjerna 

måste de förankra det hos sin chef. En biståndshandläggare menar att handlingsutrymmet är 

något positivt för om hon endast skulle gå efter riktlinjerna skulle den äldre inte uppnå en skälig 

levnadsnivå. Här pekar analysen än en gång på hur komplext arbete en biståndshandläggare har 

som gräsrotsbyråkrat genom att balansera mellan den enskildes behov och kommunens 

riktlinjer. 

 

Alla informanter är överens om att de inte alls påverkas av kommunens budget i sina 

biståndsbeslut. De ger en gemensam bild av att de inte har några budgetramar för sina beslut, 

de blir upplysta om vad saker och ting kostar men att det är inget de tar hänsyn till i beslutet. I 

framtiden tror de intervjuade biståndshandläggarna däremot att de kommer att vara mer styrd 

av kommunens budgetramar. Detta trots att det framkom av vår analys att kommunens budget 

påverkar åtminstone indirekt. 

  

Syftet med studien var att beskriva och analysera biståndshandläggarnas syn på vad det är som 

påverkar besluten i biståndshandläggningen i äldreomsorgen samt vilket handlingsutrymme 

biståndshandläggarna anser sig ha i handläggningsprocessen. Analysen pekar på att det inte går 

att säkerställa vilken specifik aspekt som påverkar biståndshandläggarna i biståndsbeslut inom 

äldreomsorgen. Den visar däremot på att det är olika saker som påverkar ett beslut är något som 

biståndshandläggarna i intervjuerna återkommer till konstant. Analyserna pekar mot att 

biståndshandläggarna är samstämmiga i sina beslut. Däremot är det svårt för dem att redovisa 

exakta orsaker till varför de beviljar vissa beslut och varför vissa beslut blir avslag. Våra 

informanter menar att enligt SoL kan man ansöka om vilket bistånd som helst. Men vi kan se 

aspekter på att det egentligen är kommunens riktlinjer och insatskatalogen som styr vad den 

äldre kan ansöka om. Biståndshandläggarna ger den äldre förslag på insatser som de vet att de 

har befogenhet att bevilja enligt kommunens riktlinjer. Detta är en tydlig aspekt på att 

handlingsutrymmet kan tolkas och användas på olika sätt. Då biståndshandläggaren styr in den 

äldre på vad denne kan ansöka om så blir det heller ingen ansökan att avslå. Och på så vis styrs 

de av kommunens budget, åtminstone indirekt när de ska ta beslut om den äldres behov. Därför 

framstår det som att budgeten styr vilka riktlinjer som biståndshandläggaren har och vilka 

insatser som kan beviljas, vilket i sin tur påverkar vad den äldre kan ansöka om. Av analysen 

framkom det att den äldres ekonomiska status i samhället inte har någon inverkan på hur 

besluten utformas och beviljas. Varje enskild har därför lika stor rätt till att ta emot och få 

kommunens bistånd beviljade när behovet uppstår, vilket är något som vi ställer oss undrande 

inför hur det egentligen ser ut i praktiken. Wolmesjö och Staaf (2014) skriver att den enskildes 
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ekonomi inte får vara avgörande om den äldre eller funktionshindrade ska ha rätt till 

biståndsinsatser enligt sina behov. Däremot om man är samboende eller har en make eller maka 

så kan exempelvis insatsen som ledsagare inte beviljas för att den anhörige kan utföra dessa 

sysslor, vilket framstår som motsägelsefullt. 

 

Biståndshandläggarna trycker på att de kan ta beslut utifrån lagen när det gäller skälig 

levnadsnivå men att beslut om livskvalité är mer grundat i vad den enskilde upplever. Vi menar 

att detta sätt att tänka vid biståndsbedömning kan leda till en mängd olika beslut eftersom 

livskvalité kan vara olika för varje människa. Vi anser att varje människa är unik och upplever 

social samvaro på olika sätt. Vad man upplever som livskvalité är individuellt. Mat, städ, tvätt 

och hygien anser vi är ett mer grundläggande behov som alla har och som i lagen anges som 

skälig levnadsnivå. 

 

Konsekvenserna av att se den äldre som en aktiv medborgare som vill fortsätta att utöva sina 

fritidsintressen och sin sociala samvaro, tänker vi är att det kan bli dyra biståndsbeslut för 

kommunen. Som framkommer av vår analys beviljar biståndshandläggarna mer social samvaro 

till den enskilde om de anser att behovet finns att förbli aktiv. Som Tornstam (2011) framhåller, 

är aktivering förknippat med ett gott åldrande och för att bibehålla det sociala samspelet med 

människor. I likhet med biståndshandläggarna, har de som är ensamma eller yngre ett större 

behov av fritidssysselsättning för att uppnå livskvalité. Om biståndshandläggaren redan vid 

första mötet ser att det är ett behov som de kan tillgodose utifrån kommunens riktlinjer så kan 

hon ge ett muntligt besked innan de gör en skriftlig utredning. Detta stärker vår tes om att det 

är behoven som styr så länge de stämmer överens med kommunens riktlinjer, och de insatser 

de har att erbjuda. Enligt Dunér och Nordström (2005) kallas dessa ärenden för enkla ärenden, 

de ärenden där den äldres behov stämmer överens med de insatser som kommunen har i sitt 

utbud. Dessa ärenden går snabbt att verkställa och utgör större delen av äldre och 

handikappomsorgens ärenden vid biståndsbedömning. Frågan är väl hur det går för de mer 

”komplicerade” ärenden om de ska inpassas i en enkel mall. 

 

Vi ser även att om det är så att den äldres behov inte stämmer överens med vad kommunen har 

att erbjuda så använder sig biståndshandläggaren av sitt handlingsutrymme. Vi tänker oss att 

riktlinjerna och kommunernas insatser är hårt åtstramade som de är, och då kan man fundera 

vad som är skälig levnadsnivå. Detta eftersom biståndshandläggaren säger att de i vissa ärenden 

måste använda sig av sitt handlingsutrymme för att kunna tillförsäkra sig om att den äldre får 

en skälig levnadsnivå. De menar att de styr in den äldre så att deras behov överensstämmer med 

vad kommunen har att erbjuda för insatser. Det innebär att de avleder den äldres förfrågningar 

och använder sin makt genom att visa hur en ansökan ska göras för att bli beviljade insatser 

enligt lag. 

 

Svårigheten som vi kan se kan vara att få en bra balans mellan hjärnan och hjärtat i besluten. 

Att det är hjärnan som styr och som vet vilka beslut som är rätt men utan hjärtats medverkan i 

besluten kan de bli känslokalla och opersonliga. Som Dunér och Nordström (2007) tolkar 

Lipsky´s begrepp gräsrotsbyråkrat så anser de att biståndshandläggaren använder sig av sitt 

handlingsutrymme och av makt i mötet med den äldre. Så som vi kan utläsa av ÄBIC tror vi att 
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det kan var ett led i att biståndsbesluten ska grunda sig mer i vad den enskilde har för behov 

och inte utifrån vad biståndshandläggaren anser eller hur den använder sitt handlingsutrymme. 

En av biståndshandläggarna var inne på just denna aspekt att hennes förhoppning är att när de 

går med i ÄBIC så ska besluten bli mer oberoende utifrån vilken biståndshandläggare som gör 

utredningen. Eftersom då ska alla följa ett nationellt bedömningsinstrument. Genom att arbeta 

på ett individcentrerat sätt kring de beslut man ska genomföra är möjligheten större att den äldre 

får ett mer likvärdigt beslut. 

 

Att biståndshandläggarna styr in de äldre på vilka insatser de kan ansöka om anser vi är ett led 

i att det indirekt är kommunens budget som har en stor påverkan på biståndsbesluten. Vi gör 

den kopplingen att den största aspekten som påverkar biståndshandläggarens beslut är 

handlingsutrymmet. Detta handlingsutrymme styrs av kommunens budget, lagar och riktlinjer, 

även om det som ska styra egentligen är den äldres behov. 

 

Egna reflektioner kring studien  

Vi har under arbetes gång fått mycket kunskap inom biståndshandläggarens arbetsuppgifter. 

Studiens arbete har som helhet varit givande och fortskridit på ett bra sätt. Handledningen har 

lett oss i rätt riktning och vi har kunnat bolla idéer och ställt frågor när vi har fastnat under 

arbetets gång. Vår handledare har snabbt kunnat ge feedback på texter som vi skickat in. Det 

har varit relativt lätt att hitta forskning som vi kunnat använda oss av. Vår forskning har vi 

funnit genom bibliotekets databas SOC index och genom kurslitteratur. Vår handledare har 

även gett oss förslag på forskning som vi kunnat använda oss av. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom de biståndshandläggare som vi intervjuat inte arbetar efter ÄBIC så kan det var ett led 

i ett utvecklingsarbete för deras biståndsbedömningar att börja med det arbetssättet. Så som 

Socialstyrelsen (2013) framhåller det så ska detta arbetssätt ge en mer likvärdig handläggning 

och en större insyn i biståndsbesluten för den enskilde och dess anhöriga. Detta tror vi är ett bra 

sätt att vidareutveckla området. För att biståndshandläggarna ska kunna ta mer likvärdiga beslut 

för de äldre inom hela landets gränser så är det en förutsättning att de arbetar efter ett likadant 

bedömningsinstrument som ÄBIC bygger på. Det kommer bli intressant att fortsätta följa 

ÄBIC´s implementering i kommunernas verksamheter. Kommer det arbetssättet lyfta fram de 

äldres behov i centrum eller är det ytterligare ett sätt att effektivisera äldreomsorgen? 

 

Vi tror att fortsatt forskning om biståndshandläggarnas arbetssätt är viktiga för att utveckla de 

bedömningar och beslut de tar i fråga om bistånd. Vi hoppas att ÄBIC kommer att ge 

biståndshandläggarna en bra grund och förutsättning för att göra rättvisa och lika bedömningar 

för äldre i framtiden. 
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Bilaga 1.  

Hej!  

 

Vi är två studenter, som går termin 6 på Socionomutbildningen vid Umeå Universitet och vi 

har nu kommit till den delen i vår utbildning när vi ska skriva vår studie. Vi har valt att fördjupa 

oss i vad det är som påverkar biståndshandläggarens beslut i handläggningsprocessen? Hur 

handläggningsprocessen går till och hur Ni som biståndshandläggare ser på de biståndsbeslut 

som ges till äldre. Vi är alltså intresserade av att få ta del av era erfarenheter och er 

yrkesprofession kring denna handläggningsprocess. Hur förhåller sig biståndsbeslutet till den 

enskildes behov? Vilket handlingsutrymme har Ni som biståndshandläggare?  

Vi hoppas att ni har möjlighet att medverka i en intervju, som beräknas ta cirka en timme där 

vi samtalar kring dina erfarenheter av biståndshandläggningen och för att vi ska kunna uppfatta 

allt som sägs spelar vi in samtalet på en mobiltelefon. Vi har tagit hänsyn till de etiska 

aspekterna genom att intervjuerna kommer att raderas efter transkribering och det är vi själva 

som transkriberar och läser igenom materialet. Deltagandet är givetvis frivilligt och Ni kan när 

som helst avbryta om så önskas. All information som utbytes kommer vi att hantera 

konfidentiellt och avidentifieras så att Ni inte kan identifieras.  

När studien är godkänd av universitetet kommer den att publiceras i databasen DIVA, som ingår 

i ett samarbete mellan 30 lärosäten i Skandinavium. Det är enbart de som ingår i detta samarbete 

som kan söka uppsatsen, den finns inte tillgänglig för allmänheten.   

 

Vi som vill göra denna intervju är  

 

 

Josefine Engström                                                  Annika Tjernlund  

XXXXXXXXXX                                                       XXXXXXXXX 

 

Umeå Universitet  
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Bilaga 2.   

 

INTERVJUGUIDE  

 

Bakgrundsfrågor   

Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?   

Hur kommer det sig att du valde att arbeta som biståndshandläggare?  

Vad har du för utbildning?  

Har du fått någon internutbildning för dina arbetsuppgifter i dag, vilken i sådana fall?   

Vad har du för yrkeserfarenhet sedan tidigare?  

 

Biståndshandläggaren   

Kan du berätta vad du gör som biståndshandläggare?  

Vilken sorts insatser är det som du beviljar?   

Hur får du vetskap om att den äldre behöver bistånd?   

När du har fått information om att den äldre behöver bistånd, kan du berätta om hur en 

biståndshandläggning kan se ut?   

Har du någon metod eller mall som du följer, i så fall vilken? Vad tycker du om den 

metoden/mall du använder dig av? Ger den dig en bra grund till beslut?  

Vad tar du hänsyn till när du ska ta ett beslut?   

Vad skulle du säga är viktigast när du ska ta ett beslut?  

Hur ser ditt handlingsutrymme ut som biståndshandläggare?   

Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkar beslutet?   

 

Skälig levnadsnivå   

I SoL 4 kap 1§ står det att skälig levnadsnivå ska beaktas när man som biståndshandläggare tar 

ett beslut, vem bör avgöra vad som är skälig levnadsnivå?  Vad anser du att skälig levnadsnivå 

innebär för den äldre?   

Hur tar du som biståndshandläggare hänsyn i besluten till att äldre ska ha en skälig levnadsnivå?   

I SoL 5 kap Äldre människor - 4 § kan man läsa att, “Socialtjänstens omsorg om äldre ska 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.   

Hur ser du på denna lag?  

Hur använder du dig av den när du fattar beslut?  

Vilka svårigheter/fördelar kan du se med lagen?  

Hur tar du som biståndshandläggare hänsyn i besluten till att äldre ska ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro?   

Vem bör avgöra vad som är livskvalité för den äldre? (Brukaren eller biståndshandläggaren?)  

 

Budget   

Hur ser budgetramarna ut för dig som biståndshandläggare?   

Finns det en ekonomisk aspekt med i besluten och hur kan den se ut?  

Vilken betydelse tycker du att ekonomin har för dina beslut?  
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På vilket sätt påverkas du som biståndshandläggare av budgeten i dina beslut?   

 

Den äldres situation  

Vi funderar lite kring om den äldres livssituation spelar någon roll i besluten.(social status, 

förhållanden, boendesituation, sambo/ensamstående)  

 

Hur tar du som biståndshandläggare hänsyn till den äldres behov i beslutet?   

Hur kommer den äldres önskemål med i beslutet då det är den äldres behov som ska styra?   

Brukarens egna ekonomiska resurser, hur påverkar det beslutet om bistånd?  

(Det står på kommunens hemsida att stöd och hjälp som beviljas med SoL bekostas av brukaren 

själv? Om man inte kan betala själv vad händer då?)  

Hur påverkar den äldres bostadssituation ditt biståndsbeslut? (om de bor i eget boende eller 

särskilt boende?)  

I lagen SoL 5 kap 5§ står det att “Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja 

när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.”   

Hur tänker du som biståndshandläggare med insatserna om den äldre har någon anhörig som 

kan hjälpa till?  

Om den äldre inte vill ha någon hjälp men den anhörige anser att han/hon behöver det, vems 

ord väger tyngst i ditt beslut?  

 

Vi tackar för din medverkan och hoppas på att vi får ringa eller maila dig om vi kommer 

på några följdfrågor.  

 

 

Tack på förhand Josefine & Annika 


