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The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of 

home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s 

guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual 

assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their 

estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that 

individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of 

needs for homecare assistance. Nine qualitative, semi-structured interviews were conducted 

with social workers working with needs assessments within the eldercare. The results were 

analyzed through Lipsky’s theory on street-level bureaucracy and the concept of discretion. 

Our main conclusions from this study is that it is a complex work to estimate needs for 

homecare assistance when considering both individual assessments and general municipal 

guidelines. Our results showed that the needs of the individual are more important in the cases 

where guidelines and the person’s needs differ. Our study also showed that the eldercare 

managers, as a rule, follow the guidelines as long as they coincide with the assessment of 

individual needs, but the guidelines function as a guidance and not as something definite. The 

eldercare managers don’t feel that the relation between municipality guidelines and individual 

decisions is a problem. The complexity was rather evident in the lack of judicial security and 

justice in the work with the assessment of individual needs. 

 

Keywords: Care managers, eldercare, homecare, guidelines, decision-making, needs 

assessment. 
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1. Inledning 

Målet med hemtjänst är att dess insatser ska anpassas till de individuella behov som den 

enskilde äldre har (Socialstyrelsen 2015). Länsstyrelserna har dock uppmärksammat att äldres 

ansökningar om hemtjänstinsatser inte alltid styrs av deras individuella behov utan att 

insatserna många gånger styrs av kommunernas riktlinjer och utbud (Alaby 2011). Enligt 

Statistiska centralbyrån (2017) var cirka 1 977 000 personer av Sveriges befolkning 65 år eller 

äldre år 2016. Av dessa hade 8,4 % någon form av hemtjänstinsats beviljad i oktober 2016 

(Socialstyrelsen 2017). Hemtjänst, som under 2016 var en av de vanligast förekommande 

insatserna för människor över 65 år, beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § och innebär 

att äldre får hjälp eller stöd i sitt hem med service eller personlig omvårdnad som de av någon 

anledning inte klarar av att utföra själva (Socialdepartementet 1996; Socialstyrelsen 2017). 

Blomberg och Petersson (2003) menar att både konstruktionen av Socialtjänstlagen som en 

ramlag och decentraliseringen av äldreomsorgen bidrar till att lokal och kommunal praxis kan 

variera. Enligt Elmersjö (2014) kan biståndsbedömningen inom äldreomsorgen uppfattas gå 

mer mot en manualstyrd och standardiserad riktning, detta genom exempelvis användandet av 

riktlinjer och kollegiegranskning. Många kommuner idag har en slags insatskatalog som 

innehåller antagna och förutbestämda insatser samt omfattning som kan och får beviljas inom 

kommunen (Lindelöf & Rönnbäck 2004). Kommunala riktlinjer som finns gällande insatser 

och tidsåtgång kan vara en strävan mot att göra rättvisa bedömningar och rättvisare 

fördelningar av de resurser som finns (Andersson 2004; Blomberg & Petersson 2003; Dunér 

& Nordström 2006). Kommunala riktlinjer kan på så sätt bidra till att bedömningen ses som 

rättvis och likvärdig för alla som ansöker om hemtjänst. 

  

Andersson (2007) menar att kommunala riktlinjer kan fungera som vägledning i såväl 

bedömning som beslut för biståndshandläggare. Dock kan motstridigheter uppstå när 

bedömningar och beslut som utgår ifrån insatskataloger leder till att äldres möjligheter till en 

individuell behovsprövning inskränks då behov och insatser anpassas efter utbudet i de 

kommunala riktlinjerna. Inskränkandet innebär, i sin tur, att brukarinflytande och delaktighet 

minskar samt att det blir svårare för äldre att få hjälp med vad de faktiskt behöver. Samtidigt 

menar Andersson (2004) att Socialtjänstlagens utformning som en ramlag ger ett 

tolkningsutrymme som i sin tur ger biståndshandläggare ett handlingsutrymme till att göra 

individuella behovsbedömningar. Anderssons studie visar dock att biståndshandläggare 
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föredrar att följa de givna riktlinjer som finns, vilket begränsar deras handlingsutrymme då de 

inte gör egna tolkningar av hur de kommunala riktlinjerna kan tillämpas. 

  

Som ovan nämns leder kommunala riktlinjer inom biståndshandläggning av hemtjänstinsatser 

till minskat inflytande och delaktighet för äldre hjälpsökande. Samtidigt kan kommunala 

riktlinjer bidra till en strävan mot rättvisa och likvärdiga bedömningar. I uppsatsen studeras 

hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen förhåller sig till kommunala riktlinjer i 

bedömning av hemtjänstinsatser samtidigt som varje bedömning ska utgå från äldres 

individuella behov. Detta anser vi vara relevant att studera eftersom biståndshandläggares 

bedömningar och beslut om insatser kan påverkas av eventuella motsättningar mellan 

kommunala riktlinjer och individens behov. Undersökningsområdet är relevant för socialt 

arbete eftersom äldreomsorgen är en viktig del av det sociala arbetets fält.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen få förståelse för hur biståndshandläggare i bedömning av hemtjänstinsatser gör 

individuella bedömningar och förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur uppger biståndshandläggare att de gör individuella bedömningar och samtidigt 

förhåller sig till generella kommunala riktlinjer i bedömning av hemtjänstinsatser? 

2. Hur reflekterar biståndshandläggare kring förhållandet mellan kommunala riktlinjer 

och individuella bedömningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vårt undersökningsområde avgränsas till biståndshandläggare inom äldreomsorgen och hur 

de gör bedömningar och fattar beslut om hemtjänstinsatser. Detta beror på att 

hemtjänstinsatser är bland de vanligaste insatserna för äldre. I denna studie tas ingen hänsyn 

till könstillhörigheten hos biståndshandläggarna då vi inte avser studera skillnader mellan 

kön. Vidare avgränsar vi oss till den muntliga beskrivning som biståndshandläggarna ger av 

kommunens eller arbetsplatsens riktlinjer för bedömning och beslut av hemtjänstinsatser. Att 

både studera riktlinjer som dokument och intervjua biståndshandläggare hade blivit för 

omfattande för studiens mängd- och tidsbegränsning.  
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1.4 Definitioner 

I detta avsnitt definieras begrepp som är återkommande i texten. 

 

Biståndshandläggare – Den tjänsteman som är ansvarig för att utreda, inhämta information 

och fördela insatser enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § och fattar beslut på delegation av 

ansvarig nämnd. Som synonym till biståndshandläggare kommer handläggare att användas i 

texten. 

 

Individuell behovsbedömning - Biståndshandläggarens bedömning av den enskilde äldre 

individens behov. Bedömning utgår från den enskildes unika tillstånd och grundar sig på 

individens egna upplevelser, erfarenheter, livssituation och förutsättningar. Bedömningen 

ligger till grund för vilka insatser den enskilde anses vara i behov av och därmed har rätt till 

enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (jmf Lundgren, Sunesson & Thunved 2017). 

  

Kommunala riktlinjer - Nedskrivna vägledningar om antagna och förutbestämda 

hemtjänstinsatser och omfattning av hemtjänstinsatser som biståndshandläggare fått till sig att 

utgå ifrån i sitt arbete. Riktlinjerna avser vilka insatser som kan beviljas inom den specifika 

kommunen och är politiskt antagna eller skapade av organisationen. 

 

Äldre - Personer som är 65 år eller äldre. 

 

1.5 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vad biståndshandläggare enligt lag ska förhålla sig till i sin 

behovsbedömning av hemtjänstinsatser och hur handläggningsprocessen går till.  

 

1.5.1 Bedömning av hemtjänstinsatser 

Hemtjänst är en form av bistånd som beviljas jämlikt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Bistånd 

som beviljas enligt denna paragraf ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå (SFS 

2001:453). Enligt Socialtjänstlagen 2 kap. 1 § är det kommunerna som har det yttersta 

ansvaret för att de personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver, 

däribland hemtjänstinsatser (SFS 2001:453). Insatser som beviljas enligt 4 kap. 1 och 2 §§ 

Socialtjänstlagen ska anpassas till de behov och förutsättningar som den enskilde individen 



 

4 

 

har (Socialstyrelsen 2015). Insatser som ges till äldre ska enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § 

utformas på ett sätt så att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt så att 

deras integritet, trygghet och välbefinnande värnas (SFS 2001:453). Varje enskild människa 

ska betraktas som en unik individ med en individuell livshistoria samt individuella behov, 

uppfattningar och önskemål (Socialdepartementet 1996). Bedömningen av den enskildes 

behov ska därmed utgå från den enskilde och det måste finnas flera alternativ till insatser för 

att olika individuella behov ska kunna tillgodoses (Socialstyrelsen 2015). Utöver att 

biståndsbedömningen ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar ska alla 

kommuner enligt Kommunallagen 2 kap. 2 § behandla kommunens medlemmar lika, om det 

inte finns välgrundade skäl för annat (SFS 1991:900). 

 

1.5.2 Handläggningsprocessen 

För att bli beviljad hemtjänst krävs en ansökan från den enskilde eller dennes legala 

ställföreträdare. Ansökan görs till den myndighet som ansvarar för äldreomsorgen i den 

kommun där den sökande är bosatt. Ansökan prövas sedan av en biståndshandläggare som 

samlar in information om den äldres behov, omgivning och livssituation. Då prövningen 

gjorts påbörjas utredningen (Äldrecentrum 2010). Då relevanta uppgifter kring den äldres liv 

samlats in sammanställs informationen av handläggaren som sedan gör en analys om vilka 

faktiska behov den äldre har (Äldrecentrum 2010). Enligt Andersson (2007) är avsikten med 

en behovsprövning att värdera och bedöma den äldres behov av hjälp i sitt vardagliga liv. Rätt 

till insats enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ föreligger om det finns ett behov av insats som 

inte kan tillgodoses på annat sätt (SFS 2001:453). Analysen avslutas med att handläggaren 

fattar ett beslut om insats/insatser som anses nödvändiga för att tillgodose den äldres behov 

och som tillförsäkrar en skälig levnadsnivå (Äldrecentrum 2010). 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning på området som anses vara relevant utifrån studiens 

syfte. Valet av tidigare forskning grundar sig på att vi vill få en förståelse för hur de 

kommunala riktlinjerna kan påverka biståndshandläggares bedömningar samt de 

hjälpsökande. Vidare vill vi utifrån tidigare forskning belysa det sociala arbetets komplexitet 

och hur biståndshandläggare tenderar att utveckla olika metoder för att hantera motstridiga 
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krav. Den tidigare forskningen har tematiseras i tre teman vilka är: kommunala riktlinjer, 

strategier i behovsbedömningar samt biståndshandläggares handlingsutrymme. 

 

2.1 Kommunala riktlinjer 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) studerar hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen gör 

behovsbedömningar och fattar beslut utifrån lagstiftning och kommunala riktlinjer. I studien 

framkommer att biståndshandläggarna använder lokala riktlinjer, både formella och 

informella, som vägledning i handläggningsprocessen, bedömningen och beslutet av insatser 

inom äldreomsorgen (ibid.). Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2004) har många kommuner idag 

ett förutbestämt utbud av insatser, vilket författarna kallar för insatskatalog. När en ansökan 

om hemtjänst inkommer gör biståndshandläggaren en prövning av om ansökans innehåll finns 

i kommunens utbud av insatser. En ansökan om en insats som inte bedöms finnas i det 

kommunala utbudet kan leda till att den hjälpsökande inte klassificeras som hjälpsökande. Det 

innebär inte att den hjälpsökande blir utan hjälp utan att behovet anpassas och omvandlas så 

att det motsvarar kommunens utbud (ibid.). 

  

Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar att en handläggningsprocess som styrs av ett 

förutbestämt utbud visar på standardisering och kategorisering av både de hjälpsökande och 

deras behov. Liknande påpekar Blomberg och Petersson (2003) att behovsbedömningen inom 

äldreomsorgen har blivit allt mer standardiserad. De menar att standardiseringen lett till att 

äldres rättigheter har stärkts genom att de tydliggjorts, preciserats och blivit mindre 

godtyckliga (ibid.). Dock menar Blomberg och Petersson (2003) liksom Lindelöf och 

Rönnbäck (2004) att denna ändring skett på bekostnad av äldres rätt till en individuell 

behovsbedömning. Standardiseringen bidrar till att äldres egen syn på sina behov och 

svårigheter allt mer hamnar i skymundan för organisationens riktlinjer och bestämmelser för 

behovsbedömning och insatser. Även Andersson (2004) uppmärksammar att äldres 

individuella behov läggs i skymundan för kommunala riktlinjer då dessa sällan kan utformas 

så att de kan appliceras på samtliga individuella behov. Utifrån studien menar Andersson att 

biståndshandläggare ofta följer de riktlinjer som finns och att gemensamma riktlinjer därmed 

väger tungt. Studien presenterar att en tänkbar anledning till varför riktlinjerna efterföljs i så 

hög grad kan vara att biståndshandläggarna strävar efter att höja rättssäkerheten i 

handläggningsprocessen. Vidare kan det vara ett sätt för biståndshandläggare att göra rättvisa 

bedömningar och fördelningar av resurser (Andersson 2004; Blomberg & Petersson 2003). 
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Sammanfattningsvis kan användandet av kommunala riktlinjer å ena sidan leda till en 

inskränkning i de individuella bedömningarna medan de å andra sidan kan leda till rättvisare 

och mer likvärdiga bedömningar för alla hjälpsökande. 

 

2.2 Strategier i behovsbedömningar 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) identifierar utifrån sin studie två strategier som är vanliga för 

biståndshandläggare i behovsbedömningen. Den första strategin kallar de för ett 

förvaltningsorienterat synsätt. Handläggare som har denna strategi fokuserar främst på hur 

den aktuella situationen ser ut för den hjälpsökande och vad som är det egentliga problemet. 

Bedömningarna utgår från den hjälpsökandes förmåga och insatser ska endast beviljas för de 

moment som den hjälpsökande inte klarar av själv och som finns i kommunens utbud. 

Handläggare med denna strategi ser vilka andra möjligheter till stöd som finns för det 

individen inte klarar av själv, exempelvis att individen anlitar en privat städfirma istället för 

att få städ beviljad som en hemtjänstinsats (ibid.). Den andra strategin är det 

brukarorienterade synsättet. Denna strategi innebär att handläggaren tar stor hänsyn till den 

hjälpsökandes önskemål, sociala situation och rutiner. Individen sätts i centrum och 

handläggaren är mån om att lyssna aktivt för att få en helhetsbild av individen och dennes 

livssituation. Handläggaren fokuserar inte på hjälpinsatserna i samtalet utan på den 

hjälpsökandes förutsättningar och önskemål samt vilka insatser som kan behövas (ibid.). 

  

Att biståndshandläggare använder sig av olika strategier i bedömningen har även studerats av 

Dunér (2017). Författaren undersöker hur handläggare i samtal förhåller sig till äldre och 

deras anhöriga när de äldre ansöker om insatser inom äldreomsorgen. Av studien 

framkommer att biståndshandläggarna främst använder sig av två olika strategier, antingen 

positionerar de sig som professionella experter eller som representanter för organisationen. 

Dunér menar att biståndshandläggares positionering kan vara ett sätt för dem att möta 

motstridiga krav och förväntningar. De tre motstridiga krav som framkom i studien är att 

biståndshandläggare måste anpassa beslut efter begränsade resurser, ta hänsyn till individuella 

behov och försäkra sig om likabehandling. 

  

Då biståndshandläggarna positionerar sig som professionella experter tydliggör de sina 

förmågor att definiera och tolka äldres rätt till insatser och bedöma deras behov. Insatser 

beviljas endast till de äldre som enligt handläggarna har tillräckligt omfattande behov. 
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Kriterierna för att få insatser är strikta och de äldre hänvisas ofta till att försöka få hjälp på 

annat sätt (Dunér 2017). De biståndshandläggare som Dunér menar positionerar sig som 

representanter för organisationen betonar vikten av likabehandling av alla hjälpsökande och 

en rättvis fördelning av de tillgängliga resurserna. Den äldres hjälpbehov omvandlas eller 

anpassas av biståndshandläggaren så att behovet passar in i det befintliga utbudet av insatser. 

  

Dunérs (2017) två strategier kan båda liknas vid den strategi som Lindelöf och Rönnbäck 

(2004) kallar för det förvaltningsorienterade synsättet. Synsättet innebär ett fokus på vad den 

äldre klarar av och inte samt försöker finna andra möjliga sätt för att den enskildes behov ska 

tillgodoses. Detta synsätt kan återfinnas för både professionella experter och representanter 

för organisationen vilka innebär att biståndshandläggaren definierar och omvandlar ansökan 

och behov för att de ska stämma överens med det tillgängliga utbudet av insatser. Likaså 

framhåller båda strategierna rättvisa där endast de sökande som har tillräckligt omfattande 

behov ska få hjälp (jmf Dunér 2017; Lindelöf & Rönnbäck 2004). 

 

2.3 Biståndshandläggares handlingsutrymme 

Dunér och Nordström (2006) analyserar i sin studie hur biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen använder sin makt och sitt handlingsutrymme. Biståndshandläggare måste 

förhålla sig till lagstiftning och organisatoriska villkor vid bedömning av insatser. Att 

biståndshandläggare har olika krav och förväntningar som de behöver förhålla sig till kan 

göra att deras handlingsutrymme begränsas. Dunér och Nordström redovisar fyra olika 

metoder som biståndshandläggarna i studien utvecklar i beslutsfattandet för att få en balans 

mellan de krav och förväntningar som finns på dem och deras arbete. 

 

Biståndshandläggare använder metoden avslå som innebär att avvisa en ansökan om insatser 

genom att avleda ansökan så att ingen formell ansökan görs exempelvis då de ansökta 

insatserna inte motsvarar kommunens utbud av insatser (Dunér & Nordström 2006). Då en 

ansökan och hjälpbehovet stämmer överens med det kommunala utbudet använder 

handläggarna metoden verkställ. Det innebär att handläggarna snabbt och enkelt kan besluta 

om stöd och insatser. En tredje är omvandla behov, metoden innebär att omvandla de äldres 

behov så att det motsvarar kommunens utbud av insatser. Den fjärde och sista metoden kallar 

författarna för kontroll och används då handläggarna behöver försäkra sig om att den äldres 

hjälpbehov och hjälpen den äldre får överensstämmer. Det innebär säkerställande om att 
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behov föreligger, försäkra sig om att insatsen ges enligt fastställda riktlinjer och konstatera att 

insatsen motsvaras av behoven (ibid.). 

  

I likhet med Dunér och Nordström (2006) studerar Olaison (2017) olika tekniker för hur 

biståndshandläggare hanterar olika delar i handläggningsprocessen och hur materialet från ett 

muntligt och fysiskt möte överförs till ett skrivet dokument. Olaison identifierar fyra olika sätt 

att behandla äldres ansökningar vid ett personligt möte i relation till vad som senare finns med 

i utredningen: 1) ansökan och hjälpbehov omvandlas innan biståndshandläggaren fattar ett 

beslut, 2) omvandlingarna kan leda till olika utfall exempelvis att ansökan dras tillbaka av den 

äldre då den inte motsvarar kommunens utbud av insatser, 3) ansökan omvandlas och 

förändras på grundval av muntlig information, 4) insatser läggs till i utredningen då nya 

hjälpbehov framkommit. Olaison (2017) menar att när den muntliga ansökan ska överföras till 

text standardiseras och anpassas den till kommunens utbud av insatser. Vidare använder 

biståndshandläggarna sitt handlingsutrymme för att utveckla hjälptekniker då ansökningar och 

hjälpbehov inte överensstämmer med det tillgängliga utbudet av insatser.  

 

Dunér och Nordström (2006) menar utifrån sin studie att biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen har ett relativt stort handlingsutrymme, men att handläggarna i deras studie 

inte använder det handlingsutrymme som givits dem. Handläggarna i studien tillåter sig själva 

att bli kontrollerade av organisatoriska riktlinjer vid beslutsfattandet. Även Andersson (2004) 

har i sin studie uppmärksammat att biståndshandläggare inte alltid utnyttjar sitt givna 

handlingsutrymme. Hon menar att lagen föreskriver individuella bedömningar vilket ger 

utrymme för handläggarnas egna tolkningar, dock tycks handläggarna föredra rollen som 

organisationens representant. Andersson ställer sig frågan om biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme begränsas av de riktlinjer som de själva ämnar upprätthålla. Lindelöf och 

Rönnbäck (2004) antyder istället att biståndshandläggare tycks vara omedvetna om att 

upprätthållandet av de befintliga riktlinjerna bidrar till ett begränsat handlingsutrymme. 

Ovanstående författare är överens om att riktlinjer begränsar biståndshandläggares 

handlingsutrymme dock råder det delade meningar om huruvida och på vilket sätt 

biståndshandläggare är medvetna om denna begränsning. 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis belyser det första temat hur standardisering och kommunala riktlinjer 

kan påverka handläggningsprocessen och ansökningarna på olika sätt. Å ena sidan bidrar de 

till likabehandling och rättssäkerhet men å andra sidan kan de leda till en begränsning av 

möjligheten att göra individuella bedömningar. Temat ger en större förståelse för hur de 

kommunala riktlinjerna kan påverka biståndshandläggares bedömningar. Det andra temat 

beskriver hur biståndshandläggare använder och utvecklar olika strategier för att hantera 

komplexiteten i sitt arbete. Temat ger en större förståelse för biståndshandläggarnas 

komplicerade arbete med motstridiga krav och förväntningar samt för olika sätt som finns för 

att hantera arbetet. Det tredje temat belyser hur biståndshandläggare hanterar och använder 

sitt handlingsutrymme i utredningar och i mötet med de hjälpsökande. Den tidigare 

forskningen visar, sammantaget, att handlingsutrymmet begränsas då biståndshandläggarna 

medvetet eller omedvetet väljer att låta riktlinjer utbud av insatser styra bedömningarna.  

 

Den presenterade tidigare forskningen behandlar hur kommunala riktlinjer påverkar 

biståndshandläggares arbete och de äldres ansökningar och hjälpbehov. Den belyser inte vad 

biståndshandläggare själva anser om kommunala riktlinjer och inte heller hur de individuella 

bedömningarna påverkas mer än att de inskränks, vilket kommer att åskådliggöras i denna 

studie. Vidare fokuserar denna studie på bedömningar av just hemtjänstinsatser vilket är en 

avgränsning som inte finns i majoriteten av den presenterade forskningen utan den fokuserar 

på biståndshandläggning inom äldreomsorgen i stort.  

 

3. Teori  

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som kommer användas för att analysera 

och förstå vår empiri. Det teoretiska perspektivet som presenteras är Lipskys teori om Street-

level bureaucracy, på svenska gräsrotsbyråkrati, och begreppet handlingsutrymme. 

Biståndshandläggarna ses som länken mellan kommunens resurser och de hjälpbehövande 

medborgarna då de, i möte med medborgarna, fattar beslut och fördelar resurser i enlighet 

med Socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer. Handläggarna är följaktligen vad Lipsky 

benämner gräsrotsbyråkrater och teorin är därför relevant för analys av vår empiri. 
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3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Med Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrati, menas en organisation som vänder sig till 

allmänheten, utför masshantering av klienter och har begränsade resurser. Organisationen har 

möjlighet att utforma kriterier för och begränsa vilka som har rätt att bli klienter och ta del av 

organisationens resurser. Exempel på gräsrotsbyråkratier är sjukhus, polisstationer, skolor och 

socialkontor (Lipsky 2010). 

 

Lipsky (2010) benämner de tjänstemän som arbetar i en gräsrotsbyråkrati för 

gräsrotsbyråkrater. Dessa är organisationens ansikte utåt och är i direkt kontakt med 

människor som är i behov av något från organisationen. Då det i de flesta organisationer 

endast är gräsrotsbyråkraten som kommer i kontakt med klienterna är det svårt för ledningen 

att kontrollera hur gräsrotsbyråkraternas arbete utförs. För att få någon form av kontroll på det 

arbete som gräsrotsbyråkraterna utför införs ofta ramverk av olika typer av policys, regler och 

lokala riktlinjer. Detta sätt att kontrollera arbetet är sällan oproblematiskt då klientrelaterat 

arbete är svårt att förutsäga. I realiteten blir därför dessa ramverk opreciserade och 

övergripande. Ramverken ger gräsrotsbyråkraten ett visst handlingsutrymme, dels genom 

tolkningen av de opreciserade vägledningarna men också genom anpassningen av sitt arbete 

utifrån vad de anser fungera bäst gentemot den enskilde klienten (Lipsky 2010).  

 

3.1.1 Gräsrotsbyråkrater - en länk mellan organisation och medborgare 

Gräsrotsbyråkraterna, exempelvis biståndshandläggare, har mandat att besluta om positiva 

eller negativa åtgärder för klienter vilket påtagligt kan påverka klienternas liv. Johansson 

(2007) menar att gräsrotsbyråkraterna är den del av gräsrotsbyråkratin som i sitt arbete möter 

människor som organisationens klienter och som verkställer politikers och myndigheters 

beslut. Johansson (2007) liksom Lipsky (2010) menar att hur gräsrotsbyråkraterna beslutar 

och lägger upp arbetsprocesser påverkar individers möjligheter respektive begränsningar i 

sina liv vilket ofta skapar svårigheter i arbetet. En svårighet kan vara kravet att behandla alla 

medborgare lika men samtidigt ta hänsyn till de individuella faktorerna i varje enskilt fall.  

 

Enligt Lipsky (2010) väljer gräsrotsbyråkrater i många fall yrket för att de vill vara till nytta i 

samhället, ideal som ofta hindras av den offentliga verksamhetens utformning och krav. 

Gräsrotsbyråkraterna möter medborgarna som medmänniskor men ska samtidigt förhålla sig 

till organisationens ramar för yrkesrollen (Lipsky 2010; Svensson, Johnsson & Laanemets 
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2008). Gräsrotsbyråkraterna ska därmed å ena sidan förhålla sig till allmänheten och dess 

förväntningar och önskemål samtidigt som de å andra sidan ska förhålla sig till lagen och 

organisationens regler och riktlinjer (Johansson 2007; Lipsky 2010). Denna mellanposition 

som gräsrotsbyråkraterna hamnar i medför inte sällan att gräsrotsbyråkraterna möter 

motstridiga krav från klienter och samhället där klienterna vill se en ökad kvalité på omsorgen 

och samhället en mer effektiv statlig välfärd (Lipsky 2010). Enligt Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) blir det således gräsrotsbyråkratens uppgift att möta individens behov 

utifrån organisationens resurser och i linje med organisationens uppdrag så att bägge parter 

uppfattar gräsrotsbyråkratens handling som legitim och adekvat. Vidare menar Lipsky (2010) 

att gräsrotsbyråkraterna måste ha ett visst handlingsutrymme för att kunna möta dessa olika 

krav och dilemman. 

 

3.1.2 Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme  

Enligt Lipsky (2010) har gräsrotsbyråkrater ett relativt stort handlingsutrymme i jämförelse 

med andra typer av tjänstemän. Detta beror på att de ges möjlighet att bestämma och besluta 

om art, mängd och kvalitet på olika typer av förmåner eller sanktioner inom ramen för den 

organisation de arbetar för. Det är således biståndshandläggare inom äldreomsorgen som 

bedömer vem som har rätt till bistånd i form av hemtjänstinsatser (jmf Lipsky 2010). 

Biståndshandläggarnas arbete styrs även av lagar, regler och riktlinjer samtidigt som de 

lämnar ett visst tolkningsutrymme och därmed handlingsutrymme för den enskilde 

biståndshandläggaren (jmf Evans & Harris 2004; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:24) skriver att handlingsutrymme innebär “... en 

möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter.”. 

De menar vidare att handlingsutrymmet till viss del formas av organisationen och dess 

uppdrag men även påverkas av biståndshandläggarnas rutiner i arbetet, individuella faktorer, 

tolkningar, erfarenheter, kunskaper, traditioner och organisatoriska begränsningar (ibid.).  

 

Lipsky (2010) poängterar att handlingsutrymme hos gräsrotsbyråkrater är ofrånkomligt då 

arbetet och möten med människor ofta är komplexa. Arbetet i sig kräver en mänsklig 

omdömesförmåga som inte kan ersättas eller liknas vid maskiner. Det är inte möjligt att till 

punkt och pricka följa och/eller formulera instruktioner för hur arbetet exakt ska utföras. De 

klienter som gräsrotsbyråkraterna möter är olika, befinner sig i olika situationer och måste 

bemötas därefter vilket kräver en viss flexibilitet och mångsidighet hos gräsrotsbyråkraterna. 
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Lipsky framhåller dock att även om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är en 

nödvändighet så finns det vissa begränsningar i form av politiskt styrda regelverk, riktlinjer 

och policys som måste efterföljas. Evans och Harris (2004) menar att det till viss del kan vara 

en nödvändighet att begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme med lagar och riktlinjer 

för att skydda medborgarnas intressen. De menar vidare att kan finnas fördelar med 

begränsningen, exempelvis att riktlinjer minskar den enskilda gräsrotsbyråkratens ansvar. 

 

Samtidigt menar Evans och Harris (2004) att lagar och riktlinjer paradoxalt nog inte alltid 

behöver begränsa professionellas handlingsutrymme eftersom det inte är utgörs av riktlinjers 

närvaro eller frånvaro. Handlingsutrymmet är möjligheten att handla mellan riktlinjer. Denna 

möjlighet menar Evans och Harris, främst beror på att lagar och regler många gånger inte är 

tillräckligt preciserade, vilket kräver att gräsrotsbyråkraterna själva måste göra tolkningar av 

deras innebörd, samt i vilka situationer och på vilket sätt de ska användas. Tvetydigheten som 

många gånger finns i lagar och riktlinjer tvingar gräsrotsbyråkraterna att själva göra en 

tolkning av när och hur de ska användas, vilket bidrar till att gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme utökas istället för att stramas åt. Evans och Harris (2004) understryker att 

handlingsutrymme varken bör ses som något positivt eller negativt utan som nödvändigt i 

arbetet med människor då gräsrotsbyråkraten ställs inför oförutsägbara situationer och möter 

varierande behov. 

 

4. Metodologi  

I kapitlet presenteras studiens genomförande och vilka metoder som har använts. 

Inledningsvis beskrivs studiens vetenskapsteoretiska ansats, hermeneutiken, samt motivering 

till varför denna ansats valts för studien. Under detta avsnitt redogör vi också för vår 

förförståelse. I avsnittet om kvalitativa intervjuer presenteras studiens datainsamlingsmetod 

och motivering till val av metoden. I urvalsmetod och urval beskriver vi hur och utifrån vilka 

kriterier respondenterna valts ut. Avsnittet ger också en presentation av studiens respondenter. 

Studiens praktiska genomförande och hur vi har bearbetat empirin från intervjuerna redogör 

vi för under avsnittet tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vår inbördes 

arbetsfördelning, etiska överväganden och hur vi försökt att uppnå validitet och reliabilitet. 
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4.1 Hermeneutisk ansats 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen få förståelse för hur biståndshandläggare i bedömning av hemtjänstinsatser gör 

individuella bedömningar och förhåller sig till kommunala riktlinjer. Då studien syftar till att 

få en djupare förståelse valdes en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Inom 

hermeneutiken är grunderna att tolka, studera och leva sig in i andra människors upplevda 

erfarenheter och utsagor för att få förståelse för den sociala världen (Thomassen 2007). 

Thomassen beskriver att hermeneutikens motpol, positivismen fokuserar på att mäta fenomen 

som ska förklaras genom orsakssamband. Då vi med vår studie vill få en förståelse för hur 

biståndshandläggare beskriver sina arbeten, och inte förklara mätbar data, ansåg vi att 

hermeneutiken lämpade sig som vetenskapsteoretisk ansats för denna studie. Forskarens 

förförståelse har betydelse för den förståelse som uppnås (ibid.). Det var därför viktigt att vi 

var medvetna om vilken förförståelse vi bär på och hur den kunde påverka de tolkningar som 

gjordes. Nedan redogör vi för vår förförståelse och hur vi har hanterat den under studiens 

gång. 

 

4.1.1 Förförståelse 

Båda av oss hade viss förförståelse inom området. Amelie har tidigare arbetat som vårdbiträde 

inom hemtjänsten och arbetat med myndighetsutövning inom andra områden än 

äldreomsorgen. Hanna har arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och bland 

annat handlagt hemtjänstinsatser. Vi båda har också erhållit kunskap inom området genom 

socionomutbildningen och genom litteratur. Vår förförståelse har inneburit att vi båda har 

erfarenhet att arbeta utifrån kommunala riktlinjer, har viss kännedom om 

handläggningsprocessen, lagstiftningen och olika hemtjänstinsatser. 

 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat vår förförståelse genom samtal och diskussioner 

med varandra. Detta för att inte våra personliga erfarenheter och föreställningar skulle 

påverka intervjuerna och framställning av resultaten i olika riktningar. Vår förförståelse 

gjorde att vi inte kunde förhålla oss helt objektiva i intervjuerna, vilket ligger i linje med den 

hermeneutiska ansatsen (jmf Thomassen 2007). En styrka vi upplevt med förförståelsen är att 

den har bidragit till djupa och intressanta diskussioner både med biståndshandläggare och 

mellan oss själva. En nackdel vi har uppmärksammat är att vår förförståelse ibland gjort att vi 
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antagit saker som inte visat sig stämma. Av det har vi lärt oss att vara mer öppensinnade vid 

arbetet med vår studie.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer som metod 

Utifrån vår hermeneutiska ansats, och dess betoning på att tolka och leva sig i andra 

människors liv, har vi valt en kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för 

biståndshandläggning (jmf Bryman 2011; Thomassen 2007). Kvalitativ forskning är beroende 

av kontext vilket enligt kritiker till metoden gör att resultatet inte går att överföra till andra 

miljöer (Bryman 2011). Kritiker menar också att en svaghet med den kvalitativa metoden är 

forskarnas påverkan på respondenterna exempelvis genom forskarnas personlighet, kön och 

ålder vilket gör att resultatet inte kan replikeras. Då denna studie eftersträvar förståelse för 

biståndshandläggarnas arbete ansåg vi att fördelarna med metoden väger upp de nackdelar 

som finns och som för denna studie inte blev särskilt problematiska (ibid.).  

 

Den kvalitativa metod som vi valde att använda i vår studie är enskilda intervjuer med 

biståndshandläggare som handlägger hemtjänstärenden. Kvalitativa intervjuer lämpade sig för 

vår studie då syftet var att undersöka respondenternas subjektiva upplevelse vilket inte kan 

göras genom exempelvis observationer då det som studeras istället blir en beskrivning av 

forskarens perspektiv (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vidare menar Miller och 

Glassner (2016) att intervjuer ger forskaren möjlighet att tolka och förstå respondenternas 

berättelser av den sociala verkligheten. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer riktar 

intresset mot respondentens ståndpunkter och låter respondenten styra vilken riktning 

intervjun tar, vilket kan ge kunskap om vad personen i fråga anser betydelsefullt och relevant.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att studier med kvalitativa intervjuer som metod ofta 

kritiseras för låg generaliserbarhet då antalet respondenter oftast är få. Vidare anses en 

svaghet med metoden vara att den inte kan anses som representativ då respondenterna sällan 

valts ut på slumpmässiga grunder. Vi ansåg inte att brist på generaliserbarhet var ett problem 

då studien hade en djupare förståelse som avsikt snarare än att komma fram till ett 

generaliserbart resultat. Denna studie bygger på de medverkande biståndshandläggarnas 

upplevelser, utsagor och förståelse av verkligheten vilka är beroende av personliga faktorer. 

Alla biståndshandläggare tycker och tänker inte på samma sätt och intervjuer har varit en 
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metod som har fungerat för att fånga både likheter och skillnader i biståndshandläggarnas 

arbete med bedömningar. 

 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Bryman (2011) menar att det finns två olika kvalitativa intervjumetoder, ostrukturerad och 

semistrukturerad. Den ostrukturerade intervjumetoden kan liknas vid ett naturligt samtal där 

forskaren endast ställer en eller ett fåtal frågor och sedan låter intervjun ta den riktning som 

respondenten själv väljer. Då vi i studien har haft ett tydligt syfte och frågeställningar ansåg vi 

att den ostrukturerade intervjumetoden inte lämpade sig för vår studie eftersom det skulle 

kunna bli svårt att uppnå syftet om samtalet släpps fritt. I den semistrukturerade intervjun 

använder sig forskaren av en intervjuguide med specifika teman vilket gör att en 

semistrukturerad intervju inte tenderar att sväva iväg på samma sätt som en ostrukturerad 

(ibid.). Genom metoden gavs möjlighet att avvika från frågeformuläret och ställa följdfrågor 

på de svar som gavs vilket skapade flexibilitet och följsamhet. 

  

För att få struktur, flexibilitet och följsamhet i samtalen med respondenterna använde vi oss 

av en intervjuguide (Bilaga 2) med följande teman: inledning, kommunala riktlinjer, 

individuella bedömningar och övrigt. Respondenterna gavs stort utrymme och frihet i att 

besvara frågorna och vi kunde ställa följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden, exempelvis: 

”kan du utveckla på vilket sätt” och ”hur menar du”. Tonvikten under intervjun låg på 

respondenternas tolkningar och uppfattningar av biståndsbedömning (jmf Bryman 2011; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 

4.3 Urvalsmetod och urval 

Urvalskriterium var att respondenterna skulle arbeta med biståndsbedömningar av 

hemtjänstinsatser för äldre. Att välja respondenter utifrån syfte och frågeställning kallas enligt 

Bryman (2011) för ett målinriktat urval. Vi valde att inte ta hänsyn till respondenternas ålder, 

kön eller erfarenhet då vi ansåg att det skulle begränsa urvalet i för stor utsträckning. Vårt mål 

var att intervjua minst åtta biståndshandläggare då vi ansåg att det stämde bra överens med 

studiens tids- och textmässiga omfattning. Totalt genomfördes nio intervjuer med 

biståndshandläggare i sex olika kommuner.  
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4.3.1 Presentation av studiens respondenter 

Av de nio intervjuade biståndshandläggarna arbetar fyra av dessa i kommuner med över 50 

000 invånare och resterande arbetar i kommuner med under 50 000 invånare. Respondenterna 

i denna studie är både män och kvinnor i åldern 25 - 65 år som har arbetat som 

biståndshandläggare mellan 1,5 och 17 år. De har olika utbildningar men majoriteten har en 

socionomexamen. I resultatet används fingerade namn för att skydda respondenternas 

identitet och könstillhörighet vilka är: Mia, Sara, Rita, Ebba, Ulla, Lisa, Ylva, Saga och Alma. 

 

4.3.2 Urval av sökord och sökmotorer 

För att hitta relevant tidigare forskning till denna studie använde vi sökmotorerna Swepub, 

Libris, Google Scholar och Social service abstract. De sökord vi använde var: äldre, 

biståndshandläggning, biståndshandläggare, riktlinjer, äldreomsorg, hemtjänst, 

behovsbedömning, elderly care, homecare, care managers, guidelines, decision-making, 

needs assessment. Den forskning som slutligen valdes ut var de som vi ansåg belyste studiens 

frågeställningar.   

 

4.4 Tillvägagångssätt  

För att komma i kontakt med respondenter kontaktade vi 21 olika kommuner i södra Sverige. 

Vi mailade en kort presentation av oss själva och ett informationsbrev (Bilaga 1) till chefer 

eller ansvariga för biståndshandläggare i kommunen. I mailet angavs en önskan om att mailet 

skulle vidarebefordras till biståndshandläggare. Flera biståndshandläggare mailade oss relativt 

omgående och meddelade att de ville delta i studien. Intervjuer bokades in med de elva 

biståndshandläggare som först besvarade vårt mail. Två av dessa elva valde senare att inte 

delta på grund av hög arbetsbelastning. Respondenterna fick själva välja plats och tid för att 

intervjuerna skulle hållas på en plats där de kände sig trygga samt på en tidpunkt som passade 

dem (jmf Grønemo 2004). 

 

4.4.1 Genomförande av intervjuer  

Samtliga intervjuer började med en presentation av oss och vår studie samt en genomgång av 

informationen i informationsbrevet (Bilaga 1). Studiens avgränsningar presenterades också 

för att biståndshandläggarnas svar skulle ge oss den information vi var ute efter. Utöver detta 

poängterades att vi sökte en förståelse för det vi ämnade studera och inte försökte finna brister 

eller fel. Efter att vi givit information startade vi ljudinspelningen och ställde frågor utifrån 
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vår intervjuguide (Bilaga 2). Förutom frågorna i intervjuguiden ställdes i samtliga intervjuer 

även följdfrågor där vi bland annat bad respondenterna att utveckla resonemang eller klargöra 

hur de menade. Under intervjuerna ställdes hur-frågor istället för varför-frågor för att inte 

respondenterna skulle känna sig anklagade eller ifrågasatta (jmf Becker 2008). Intervjuerna 

tog mellan 40 - 60 minuter vilket vi ansåg var en rimlig längd utifrån den information vi 

eftersökte och då intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetstid (jmf Grønemo 

2004). Samtliga intervjuer genomfördes av oss tillsammans. Thomsson (2010) menar att en 

nackdel med två intervjuare kan vara att intervjuarna avbryter varandras tankar och 

följdfrågor samt att intervjuarna förlitar sig på varandra och därför inte ställer relevanta 

följdfrågor. Vi anser dock att genomförandet av samtliga intervjuer tillsammans har givit oss 

trygghet och fungerat bra då vi kompletterat varandra och uppmärksammat olika saker vilket 

lett till ett bredare perspektiv på det vi ämnade undersöka (jmf Thomsson 2010).  

 

4.4.2 Bearbetning och analys av empiri  

Då vi genomfört en intervju satte vi oss ner och transkriberade den genomförda intervjun 

samma dag eller dagen efter eftersom intryck och information från intervjuerna då fortfarande 

fanns tydligt i vårt minne (jmf Svensson & Ahrne 2015). Varje ljudinspelning transkriberades 

ordagrant för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt kunna återge respondenternas utsagor 

med deras egna ord. Den metod vi valde att använda för att bearbeta och analysera vår empiri 

var tematisk analys som enligt Robson (2011) fungerar väl för kvalitativ empiri där studien 

syftar till att undersöka människors upplevelser och erfarenheter. Robson menar att vid 

användandet av den tematiska analysmetoden används den insamlade empirin för att finna 

centrala koder. Att koda sitt insamlade material kan vara ett sätt att plocka ut betydelsefulla 

och gemensamma poänger i materialet men också för att visa på likheter och skillnader. Det 

kodade materialet grupperas fortsättningsvis i ett antal teman som speglar det kodade 

materialets olika delar (jmf Robson 2011). Enligt Bryman (2011) innebär tematisk analys att 

forskaren utifrån upprepad läsning av de transkriberade intervjuerna försöker finna 

huvudteman och även underteman.  

 

Vi valde att inte ha några förutbestämda teman före och under granskningen av våra 

transkriberingar, utan våra teman växte fram under bearbetningen. Alla transkriberingar lästes 

igenom vid upprepade tillfällen och vi letade efter återkommande ämnen, ord och poänger 

som togs upp i samtliga intervjuer. Vi gick igenom intervju för intervju för att sedan gå 
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tillbaka till helheten det vill säga intervjuerna sammantaget och då jämföra respektive intervju 

med helheten. Genom att gå från del till helhet och sedan tillbaka till del igen fick vi en 

överskådlighet av empirin samtidigt som vi analyserade empirin (jmf Thomassen 2007). 

Anledningen till att vi valde att inte ha några förutbestämda teman var att vi ville återspegla 

det som framkommit i vår empiri på ett så tillförlitligt sätt som möjligt och för att inte vinkla 

empirin genom att anpassa den till redan förutbestämda teman (jmf Robson 2011). Vidare 

skulle vår analys kunna begränsas då centrala och viktiga aspekter från empirin kan komma i 

skymundan för dessa förutbestämda teman och därmed förbises (jmf Robson 2011).  

 

Under bearbetningen av empirin fann vi fyra huvudteman: en ramlagstiftning, kommunala 

riktlinjer gällande hemtjänstinsatser, individuella behovsbedömningar och frihet och 

möjligheter i arbetet. Sedan gick vi igenom varje enskild transkriberad intervju för att se vad 

de olika respondenterna uttryckt och berättat inom respektive huvudtema, både vad det fanns 

för poänger men också likheter och olikheter respondenterna emellan. När denna indelning 

var klar gick vi igenom alla huvudteman för sig och delade in dem i olika underteman utifrån 

vad respondenten uttryckt inom respektive huvudtema för att få en bättre struktur på 

resultatdelen. I huvudtemat en ramlagstiftning fann vi dessa underteman: en oprecis 

Socialtjänstlag och rättssäkerhet. I huvudtemat kommunala riktlinjer gällande 

hemtjänstinsatser fann vi följande underteman: kommunala riktlinjer i 

handläggningsprocessen, fördelar och nackdelar med kommunala riktlinjer samt skälig 

levnadsnivå. I det tredje temat, individuella behovsbedömningar, fann vi dessa underteman: 

synen på vad som är en individuell bedömning, individuella bedömningar i 

handläggningsprocessen samt svårigheter med individuella bedömningar. I det fjärde temat 

frihet och möjligheter i arbetet fann vi inga underteman. I presentationen av vår empiri har vi 

försökt att återge respondenternas berättelser med deras egna ord och formuleringar för att 

framställa deras utsagor så rättvist som möjligt. 

 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi, Hanna Jönrup och Amelie Larsson, har tagit lika stort ansvar och varit lika delaktiga i alla 

delar av arbetet. Vi har tagit vara på och beaktat varandras åsikter, färdigheter och tankar 

gällande arbetet. Ändringar och tillägg har diskuterats och förankrats hos varandra vilket lett 

till att vi haft lika stort ansvar för studiens delar. Den del i studien delats upp mellan oss är 
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transkriberingarna där vi transkriberade ungefär hälften av intervjuerna var vilka vi sedan 

bearbetade tillsammans. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid forskning som rör känsliga personuppgifter eller som kan innebära risk att skada en 

person fysiskt eller psykiskt ska Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

tillämpas (SFS 2003:460). Detta innebär att göra ständiga överväganden där studiens nytta 

jämförs med riskerna som kan drabba de medverkande. Lagen syftar till att respektera 

människovärdet samt skydda den enskilda individen (Vetenskapsrådet 2011). Lagen innefattar 

enligt 2 § inte vetenskapliga arbeten inom ramen för högskoleutbildningar men vi har under 

hela studiens process ändå tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter för att minimera 

skaderisken för våra respondenter (jmf SFS 2003:460). 

  

En risk med studien trodde vi kunde vara att intervjuerna framkallade olika negativa tankar 

och känslor hos biståndshandläggarna. För att minimera denna risk utformade vi frågor som 

syftar till förståelse istället för ifrågasättande och dömande, exempelvis ställde vi hur-frågor 

istället för varför-frågor (jmf Becker 2008). Vi använde oss också av 

sammanhangsmarkeringar såsom att upprepa vad respondenterna sagt och fråga om vi 

uppfattat dem rätt. En nytta vi såg med studien var att biståndshandläggarnas dagliga och 

komplexa arbete lyfts fram. Ytterligare nyttor med studien ansåg vi vara att den kan leda till 

att äldres rättigheter avseende bistånd framhålls och blir tydligare samt att studien kan bidra 

till reflektion, kunskap och insikt hos såväl läsare, respondenter och oss själva. 

  

I studien har vi beaktat individskyddskravet och dess fyra grundläggande forskningsetiska 

principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (jmf Bryman 2011; Ryen 2011). Informationskravet innebär att de 

medverkande ska få information om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig och 

kan avslutas när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt 

eget deltagande. Dessa två principer har uppmärksammats genom ett tydligt informationsbrev 

(Bilaga 1) och muntlig information i samband med intervjuerna där vi informerade om 

studiens syfte samt respondenternas frivillighet till att medverka. Respondenterna 

informerades också om konfidentialitet och att den godkända uppsatsen kommer att 
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publiceras i det Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Respondenterna har vid intervjuns start 

gett sitt samtycke till att delta i studien och att ljudinspelning görs. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda varje deltagares identitet och förvara 

personuppgifter och intervjumaterial så att obehöriga inte kan ta del av det (Bryman 2011; 

Vetenskapsrådet 2011). Detta har beaktats genom att vi avidentifierat respondenterna och 

deras arbetsplats i samtliga av studiens delar (inklusive transkriberingarna) och givit dem 

fingerade namn. Vårt insamlade material har förvarats åtskilt på lösenordskyddade 

mobiltelefoner och datorer. Den sista principen, nyttjandekravet innebär att det insamlade 

datamaterialet enbart får användas till det avsedda ändamålet (Bryman 2011). Nyttjandekravet 

har uppmärksammats genom att vi enbart använt vårt insamlade datamaterial i detta 

examensarbete. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två grundläggande kriterier som handlar om studiens kvalitet. 

Begreppet reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och behandlas i samband med 

frågan om en studies resultat kan återskapas och bli detsamma av andra forskare vid en annan 

tidpunkt (Grønemo 2004; Kvale & Brinkmann 2014). I en intervjustudie handlar reliabilitet 

således om respondenten kommer ge olika svar på intervjufrågorna beroende på vem som 

ställer dem samt om intervjusvaren förändras under intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). I 

kvalitativa intervjuer måste dock reliabiliteten bedömas utifrån kontext, detta eftersom att 

samma frågor till samma person vid två olika tillfällen kan ge olika svar bland annat beroende 

på respondentens sinnesstämning vid intervjutillfället (jmf Grønemo 2004; Svensson 1996). 

Vidare menar Svensson (1996) att reliabiliteten i kvalitativa studien inte kan bedömas enskilt 

utan ska sammanflätas med bedömning av studiens validitet.  

 

Begreppet validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om studiens giltighet och om 

studien besvarar och undersöker det den ämnar undersöka. Svensson (1996) menar att en 

studies giltighet handlar om hur giltigt och riktigt det presenterade resultat är och hur det 

giltigt det mätinstrument är som har använts. Enligt Kvale (i Svensson 1996) kan forskaren 

genom kommunikativ och pragmatisk validitet göra en kontroll av trovärdigheten. 

Trovärdigheten är en försäkran om att det som ämnats studera har studerats och att de 

tolkningar som gjorts är relevant och trovärdiga. Med kommunikativ validitet menar Kvale (i 
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Svensson 1996) att forskaren i dialog med de deltagande respondenterna försäkrar sig om att 

hen tolkat och förstått dem rätt. Pragmatisk validitet innebär att forskaren genom sin text och 

presentation av studien är tillräckligt övertygande om att studiens resultat och analys av dessa 

är trovärdiga och användbara (Kvale i Svensson 1996). 

 

Då det är i praktiken inte är möjligt att få identisk empiri trots samma undersökningsmetod, 

har vi försökt beakta reliabilitetsbegreppet genom att vår insamlade empiri är pålitlig (jmf 

Grønemo 2004). Detta genom att vi i så hög grad som möjligt presenterat vår empiri 

sanningsenligt och försökt redogöra för de faktiska förhållandena utifrån våra frågeställningar 

(jmf Grønemo 2004). Under intervjuerna gjordes sammanhangsmarkeringar för att försäkra 

oss om att vi förstått respondenterna rätt och frågat vidare då vi inte förstått respondenternas 

svar. Då studiens tidsomfattning varit begränsad valde vi att inte återge studiens resultat till 

respondenterna innan den färdigställdes, vilket kan anses minska studiens validitet och 

därmed reliabilitet. Samtidigt har studien en hög validitet då vår insamlade empiri är relevant 

och svarar mot studiens syfte och frågeställningar (jmf Grønemo 2004; Kvale & Brinkmann 

2014).   

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras vår empiri utifrån våra fyra huvudteman: En 

ramlagstiftning, kommunala riktlinjer gällande hemtjänstinsatser, individuella 

behovsbedömningar och biståndshandläggarnas upplevda frihet och möjligheter. I samband 

med dessa presenteras även undertemana Efter presentation av varje huvudtema förstås och 

analyseras resultatet utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och begreppet 

handlingsutrymme samt tidigare forskning. 

 

I resultat och analys innebär samtliga eller alla att alla nio respondenterna har uttryckt samma 

sak. Med de flesta av eller majoriteten av respondenterna menas minst hälften av 

respondenterna. Några eller flera innebär tre eller fyra respondenter. Med enstaka eller ett 

fåtal menas en eller två respondenter. 
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5.1 En ramlagstiftning  

Detta tema behandlar vad respondenterna uttryckt om Socialtjänstlagen och hur den förhåller 

sig till de kommunala riktlinjerna. Temat belyser även vad respondenterna uppgav om 

kommunala riktlinjer i förhållande till rättssäkerhet.  

 

5.1.1 En oprecis Socialtjänstlag 

Samtliga respondenter uppgav att de arbetar och beviljar insatser utifrån Socialtjänstlagen. 

Flera respondenter uppgav att de kommunala riktlinjerna utformats på grund av att 

Socialtjänstlagen är oprecis och att riktlinjerna därmed fungerar som en hjälp att tolka 

Socialtjänstlagen. Saga, liksom Ylva, uppgav att Socialtjänstlagen står över de kommunala 

riktlinjerna “... Socialtjänstlagen är överst och sedan kommer de kommunala vägledningarna 

men de spelar ingen roll egentligen för i slutändan måste vi ändå följa lagen.” (Saga). Ylva 

berättade vidare att Socialtjänstlagen är en vag och oprecis lag vilket inte medför rättssäkra 

beslut av hemtjänstinsatser. Ylva sa att hen tror att kommunala riktlinjer är kommunernas 

försök att konkretisera Socialtjänstlagen och därmed göra arbetet mer rättssäkert. Detta var 

något som Alma även ansåg genom att uttrycka att “utan riktlinjer för hur man som 

handläggare ska tänka i bedömning och beslut av hemtjänst skulle allt kännas väldigt virrigt”. 

Detta tyder på att Alma liksom Ylva anser att riktlinjer eller andra bestämmelser krävs för att 

konkretisera en vag lag.  

 

5.1.2 Rättssäkerhet 

I några av intervjuerna var rättssäkerhet ett återkommande begrepp som togs upp av 

respondenterna. Majoriteten av respondenterna uppgav att de tror att kommunala riktlinjer 

finns för att skapa en samsyn kring och rättssäkra bedömningar samt beslut av 

hemtjänstinsatser hos handläggarna. Dock uppgav några respondenter att riktlinjerna ändå 

lämnar ett visst tolkningsutrymme för den enskilda biståndshandläggaren vilket inte är 

rättssäkert för de hjälpsökande. Ebba och Ylva menar att även om det finns kommunala 

riktlinjer gällande bedömning av hemtjänstinsatser för att öka rättssäkerheten kan 

biståndshandläggare ändå tolka riktlinjerna olika vilket inte är en rättssäker handläggning för 

medborgarna. Ebba uppgav att biståndshandläggarna i den kommun hen arbetar i inte har haft 

utrymme att diskutera och få en samsyn kring bedömning av olika insatser. Hen berättade att 

det inte blir rättssäkert för den enskilde när handläggarna tenderar att göra olika bedömningar 

och ha olika syn på vilka grunder medborgarna är berättigade olika typer av insatser och i 
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vilken omfattning. Ylva betonade att den vaga rättssäkerheten som hen anser finns inom 

handläggningsprocessen i grund och botten grundar sig i att Socialtjänstlagen inte är en 

rättssäker lag då den ger utrymme för så olika tolkningar. 

 

I samtliga intervjuer framkom att riktlinjerna i kommunerna utgår ifrån vad som anses som 

skäligt i respektive kommun. Exempelvis anses det skäligt att duscha en gång i veckan i en 

kommun medan dusch i en annan kommun anses skäligt tre gånger i veckan. Majoriteten av 

respondenterna uppgav att kommunernas ekonomi och storlek påverkar hur riktlinjerna ser ut 

och vad respektive kommun erbjuder. Ylva berättade att hon anser att ansvaret för en ökad 

rättssäkerhet inte ska ligga på varje enskild kommun utan att det bör vara Socialstyrelsens 

ansvar att skapa en rättssäker process genom generella riktlinjer för alla kommuner. Detta för 

att det enligt Ylva “... ska bli rättssäkert även mellan kommunerna och inte enbart inom 

respektive kommuns geografiska område”, vilket exemplet med dusch ovan visar att det för 

närvarande inte är. 

 

5.1.3 Analys  

Ett fåtal av respondenterna uppgav att de kommunala riktlinjerna utformats på grund av att 

Socialtjänstlagen är vag och att riktlinjerna då fungerar som en hjälp att tolka lagen. Lipsky 

(2010) menar att utformandet av olika typer av regler och lokala riktlinjer är ett sätt för 

organisationen att kontrollera och beskriva hur biståndshandläggare ska utföra sitt arbete. 

Även då kommunala riktlinjer anses vara ett sätt att precisera en vag Socialtjänstlag anses 

riktlinjerna i sin tur även vara oprecisa då olika biståndshandläggare kan tolka och göra olika 

bedömningar. Detta kan bero på att arbetet med människor är komplext och situationsanpassat 

vilket gör att det inte är möjligt att formulera exakta riktlinjer för hur arbetet ska utföras (jmf 

Lipsky 2010). Lipsky menar vidare att lokala riktlinjer i praktiken följaktligen blir oprecisa 

och generella. Detta kan förklara att olika biståndshandläggare kan göra olika tolkningar och 

bedömningar utifrån vad de anser är skälig levnadsnivå. 

 

Att de olika kommunernas riktlinjer i vissa avseenden skiljer sig åt kan förklaras med att varje 

gräsrotsbyråkrati, i vårt fall olika socialkontor inom äldreomsorgen, har möjlighet att avgöra 

vilka som anses vara hjälpbehövande samt vad som krävs av den hjälpbehövande för att ha 

rätt till organisationens resurser (jmf Lipsky 2010). Kommunala riktlinjer kanske kan vara ett 

sätt för kommunerna att klassificera vilka som anses vara hjälpsökande samt definiera de krav 



 

24 

 

som behövs för att få ta del av kommunens begränsade resurser. Majoriteten av 

respondenterna uppgav att kommunernas förutsättningar i form av ekonomi och storlek 

påverkar hur riktlinjerna ser ut och vad respektive kommun erbjuder. Riktlinjer kan således 

vara ett sätt att begränsa och kontrollera biståndshandläggarnas arbete för att de ska förhålla 

sig till respektive kommuns budget och resurser (jmf Lipsky 2010; Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). 

 

Ett fåtal av respondenterna i studien uppgav att de tror att riktlinjerna har upprättats för att 

konkretisera Socialtjänstlagen. Det kan tänkas att respondenterna ser riktlinjerna som en mer 

konkret version av lagen där det tydligare framgår hur den ska tolkas och efterföljas. 

Riktlinjerna kan på så vis säkerställa en rättssäker process samt rättvisare bedömningar och 

beslut vid hemtjänstansökningar än vad Socialtjänstlagen gör (jmf Andersson 2004). 

Blomberg och Petersson (2003) menar att den ökade standardiseringen i form av riktlinjer 

bidragit till att äldres rättigheter stärks genom att rättigheterna preciserats, tydliggjorts och 

blivit mindre godtyckliga. Detta tycks biståndshandläggarna i vår studie instämma i. 

 

5.2 Kommunala riktlinjer gällande hemtjänstinsatser 

I detta tema presenteras vad respondenterna säger om kommunala riktlinjer, hur riktlinjerna 

ser ut, vilka för- och nackdelar som finns samt skälig levnadsnivå. 

 

5.2.1 Kommunala riktlinjer i handläggningsprocessen 

Samtliga respondenter uppgav att det fanns någon typ av formella eller informella kommunala 

riktlinjer gällande bedömning och beslut av hemtjänstinsatser på deras arbetsplats. Vem som 

hade utformat riktlinjerna i kommunerna skiljde sig dock åt. I två av kommunerna var det 

biståndshandläggare som utformat riktlinjerna och i resterande kommuner var det politiker. 

Samtliga respondenter uppgav att de kommunala riktlinjerna innehåller vilka insatser som 

kommunen erbjuder samt hur ofta varje insats bör beviljas. Utöver vilka insatser som 

kommunen kan erbjuda och i vilken omfattning berättade Ebba, Sara och Rita att riktlinjerna 

även beskriver hur man ska tänka i bedömningarna samt vad som ingår i respektive insats. 

Ulla sa att det i hens kommuns riktlinjer finns en beskrivning med syftet för insatserna som 

ska ligga till grund för hur hen ska tänka i bedömningen av olika hemtjänstinsatser. Av 

intervjuerna framkom att riktlinjerna för vilka insatser som kommunen erbjuder, omfattning 

och tid skiljde sig åt i de olika kommunerna. Sara berättade att i den kommunen hen arbetar 
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beviljas insatsen städ i regel varannan vecka medan Saga berättade att i hens kommun beviljas 

städ i regel var tredje vecka. Majoriteten av respondenterna angav att de har riktlinjer 

angående hur lång tid en insats får ta hos den enskilde. 

 

Samtliga respondenter uppgav att de har möjlighet att frångå de kommunala riktlinjerna i 

bedömning och beslut av hemtjänstärenden. De flesta respondenterna berättade att 

möjligheterna att frångå riktlinjerna främst gäller vid insatsernas omfattning och tidsåtgång. 

Alla respondenter utom Lisa berättade att det är svårt att frångå riktlinjerna gällande vilka 

insatser som kan utföras av kommunen. Vid frågan kring hur styrande riktlinjerna är i hens 

arbete svarade hen: 

 

Riktlinjerna fungerar som en vägledning och bör efterföljas om det ska finnas något värde i 

dem. Men om en sökande äldre person har ett individuellt behov som inte finns med eller 

passar in i riktlinjerna går man på det individuella behovet helt klart. (Lisa) 

 

Lisa uppgav att det inte finns några hinder mot att bevilja insatser som inte finns med i det 

förutbestämda utbudet men att det sällan är någon som ansöker om sådana insatser. Ebba 

berättade att hen tycker att det finns utrymme att vara ganska flexibel i hens arbete, 

exempelvis finns det en insats som kallas för ”övrig tid” som man kan använda om det finns 

ett behov av något som inte passar in i en annan hemtjänstinsats. Det kan till exempelvis 

handla om “... en person som ser dåligt och inte kan avgöra om hen har på sig rena eller 

smutsiga kläder och behöver extra tid för det i sitt hemtjänstbeslut”. Ebba menade att i ett fall 

som detta, där det finns ett tydligt behov som inte finns med i kommunens utbud av insatser, 

går att lägga under insatsen ”övrig tid”. Mia som på sin arbetsplats inte har några formella 

riktlinjer utan endast överenskommelser mellan kollegor uppgav även hen att hen i regel 

känner att hen måste följa de överenskommelser som finns. 

 

Majoriteten av respondenterna berättade att de inte tycker att de kommunala riktlinjerna är 

särskilt styrande i deras arbete då de ska ses som vägledningar och inte något absolut. Vidare 

menade de flesta av respondenterna att det finns möjlighet att frångå riktlinjerna vid behov. 

Saga berättade att man på hens arbetsplats “... ska se riktlinjer som vägledningar som finns till 

för att man ska rätta sig efter dem i sina bedömningar och beslut”. Med detta synsätt menar 

Saga att hen som handläggare känner att hen behöver följa riktlinjerna, “... för är det någon 

som kommer på en så är det ju inte så bra…”.  Saga menade att då en handläggare vill fatta ett 
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beslut som inte går i linje med riktlinjerna är det viktigt att handläggaren “... noggrant kan 

motivera varför ett beslut ska fattas som inte går hand i hand med riktlinjerna”. Även Ulla 

menade att motiveringen är viktig till varför man som handläggare frångår de kommunala 

riktlinjerna, “... i dessa lägen gäller det att jag i detalj motiverar varför jag inte vill fatta beslut 

i enlighet med riktlinjerna”. Ulla förklarade att hen i de flesta fall har en bra anledning till 

varför hen behöver frångå riktlinjerna och att det då inte är några problem att göra det. Ylva 

förklarade att hen “inte alls utgår efter riktlinjerna utan utgår ifrån Socialtjänstlagen” men att 

hen ändå förhåller sig till riktlinjerna så länge de överensstämmer med den enskildes behov. 

 

5.2.2 Fördelar och nackdelar med kommunala riktlinjer 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det både finns fördelar och nackdelar med 

kommunala riktlinjer. Den mest framträdande fördelen var att de leder till jämlika och rättvisa 

bedömningar och beslut. Den nackdel som var mest påfallande var att biståndshandläggarna 

känner sig styrda och begränsade av riktlinjerna samt blir mer fokuserade på insatser än de 

äldres egentliga behov. Majoriteten av respondenterna ansåg att den viktigaste fördelen med 

riktlinjer är att de som ansöker om hemtjänstinsatser garanteras någon form av rättvisa. 

Anvisningarna i riktlinjerna bland annat kring tid, omfattning och vad som krävs för att den 

sökande ska bli beviljad en insats ger en jämlik bedömning och beslut som fattats på samma 

grunder. Mia förklarade att hen tror att riktlinjer kan bidra till att alla sökande ses som 

likvärdiga och att hen tror att en risk med att inte ha några riktlinjer i en kommun kan vara att 

“den person som skriker efter mest får mer än en annan person som egentligen kanske har 

exakt samma behov men som är betydligt tystare och tillbakadragen”. Några respondenter 

ansåg att riktlinjer är viktiga att ha i arbetet för att det ska finnas en samsyn hos handläggarna 

på arbetsplatsen. Rita förklarade att “... riktlinjerna bidrar till att handläggarna inte kan göra 

bedömningar och fatta beslut helt efter eget tycke utan att de till viss del behöver förhålla sig 

till det som står i riktlinjerna”. Hen menade att riktlinjer ger handläggare en samsyn vilket gör 

att bedömningarna blir mindre godtyckliga. 

 

En annan fördel med kommunala riktlinjer som påtalades av majoriteten av respondenterna är 

att riktlinjer bidrar med en viss trygghet för handläggarna och fungerar som ett stöd och något 

att falla tillbaka på. Samma respondenter uppgav vidare att ytterligare en fördel med 

riktlinjerna är att de underlättar arbetsprocessen genom att precisera vilka krav som behöver 

vara uppfyllda för att en viss insats ska kunna beviljas. Ulla tyckte att riktlinjerna hjälper hen 
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att veta vilka ramar som finns inom kommunen och om man i sin bedömning behöver gå 

utanför ramarna så vet man varför. Ebba, Ylva och Saga berättade att de tycker att riktlinjerna 

är bra då arbetet präglas av en hög arbetsbelastning och riktlinjerna gör att handläggarna kan 

arbeta mer tidseffektivt. Ylva ställde sig dock frågan om hur enkelt arbetet som 

biståndshandläggare egentligen ska vara då det handlar om att möta människor. 

 

En fördel med riktlinjer som endast nämndes av Ylva är att de kan bidra till en ökad 

rättssäkerhet. Hen menade att “Socialtjänstlagens upplägg i form av en ramlagstiftning gör att 

bedömningar och beslut som fattas enligt lagen lätt kan bli godtyckliga och personliga vilket 

bidrar till en process som inte är rättssäker”. Hen förklarade att riktlinjerna anger vissa 

bedömningskriterier och förhållningssätt vilket gör handläggningsprocessen mer rättssäker då 

bedömningen ser likadan ut för alla hjälpsökande. 

 

Alla respondenter utom Lisa ansåg att det fanns en eller flera nackdelar med att ha 

kommunala riktlinjer på sin arbetsplats. Den nackdel som under intervjuerna var vanligast 

förekommande var att respondenterna ibland kunde känna sig styrda och begränsade av 

riktlinjerna. Denna begränsning kunde enligt respondenterna göra att man som handläggare 

blir mer fokuserad på insatser och vad kommunen kan erbjuda än den sökandes egentliga 

behov. Bland annat nämnde några respondenter att det är svårt för dem att bevilja insatser 

som inte finns med i det kommunala utbudet, även om det finns ett behov hos den 

hjälpsökande. Mia som på sin arbetsplats inte har några formellt nedskrivna riktlinjer menade 

att ”riktlinjerna tar inte hänsyn till vissa behov hos den enskilde och leder till att arbetet blir 

fyrkantigt vilket i sin tur försvårar ett individbaserat arbete”. 

 

5.2.3 Skälig levnadsnivå 

Ett återkommande begrepp i alla intervjuer var skälig levnadsnivå, som enligt respondenterna 

är den levnadsnivå de hjälpsökande enligt Socialtjänstlagen har rätt till. Majoriteten av 

respondenterna uppgav att de kommunala riktlinjerna utgår ifrån vad som anses svara en 

skälig levnadsnivå i kommunen. Några respondenter berättade att deras riktlinjer till viss del 

utgår från vad som bedömts vara en skälig levnadsnivå i domar och praxis. Majoriteten av 

respondenterna uttryckte att det kan vara svårt att bedöma vad som ska anses som skäligt i 

specifika fall. 
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De flesta av respondenterna berättade att deras egen erfarenhet och sitt tyckande spelar roll i 

bedömningen om vad som är skäligt. Vidare uppgav majoriteten av respondenterna att hur 

bedömningar och beslut kan skilja sig åt mellan olika biståndshandläggare, Ebba uttryckte det 

såhär “... det är ju rättsosäkert att inte ha en samsyn på vad som anses skäligt och inte, det är 

ju lite lotto vilken handläggare du får och om du blir beviljad en insats eller inte och så ska 

det ju inte vara.”. Även Saga uttryckte att skälig levnadsnivå har olika innebörd hos olika 

biståndshandläggare “... det är ju jättesvårt det här med skäligt, vad är skäligt för dig och vad 

är skäligt för mig det kan ju vara helt olika saker egentligen.”. De båda citaten visar på att 

personliga värderingar och erfarenheter hos handläggaren har betydelse för vad som anses 

som skälig levnadsnivå för de äldre. 

 

Några av respondenterna uppgav att de tror att de kommunala riktlinjerna är ett sätt att få en 

samsyn kring vad som ska anses skäligt och för att bedömningarna inte ska bli för olika. 

Majoriteten menar dock att riktlinjerna anger vad som anses som skäligt i den specifika 

kommunen men om handläggaren gör en annan bedömning så bör man utgå ifrån den. Dock 

uppgav Alma att “man går inte emot sin chef och fattar ett beslut som chefen inte står bakom, 

man gör bara inte det”. Hen förklarade vidare att det gäller då hen själv anser att en enskild 

individs skäliga nivå går utöver vad som anses vara skäligt i riktlinjerna. Om Alma anser att 

en person har behov av något som går långt utanför riktlinjerna och hens chef inte delar hens 

uppfattning så gör hen ett avslag. Flera av respondenterna i vår studie berättade att de i fall 

där de inte kan bevilja en sökt insats på grund av att den inte motsvarar det kommunala 

utbudet av insatser eller att den sökta insatsen anses över skälig levnadsnivå så pratar de med 

den enskilde för att se ifall denne vill ta tillbaka ansökan. 

 

I några av intervjuerna diskuterades olikheterna i de kommunala riktlinjerna och att 

kommunerna har olika syn på vad som anses är skäligt för en person gällande till exempel 

omfattning av en insats. Ylva uttryckte att riktlinjerna i varje kommun inte enbart tar hänsyn 

till skälig levnadsnivå ”... utan att man också försöker trycka in en skälig levnadsnivå i en 

liten budget”. Majoriteten av respondenterna uppgav att kommunernas olika förutsättningar 

gällande ekonomi och storlek påverkar hur riktlinjerna är utformade och vilket utrymme 

kommunen kan ge till skälig levnadsnivå. Ylva uttryckte sina tankar angående politikernas 

bestämmelser om vad som är en skälig levnadsnivå enligt följande: 
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Ja och det som blir lite skevt är att vi är ju utbildade i juridik eller vi ska ha blivit utbildade, vi 

ska ha koll på Socialtjänstlagen vi ska ha fått utbildning i vad är skälig levnadsnivå för att det 

är vi som ska göra de bedömningarna och sen när du kommer ut i kommunerna så är det redan 

någon annan som har gjort de bedömningarna åt oss, asså ska man förlita sig på sin egen 

profession eller ska man lita på att politikerna har gjort sitt jobb eller? (Ylva). 

 

Ylvas uttalande pekar på att hen anser att biståndshandläggare är de som har utbildning i att 

bedöma vad som är skälig levnadsnivå men att riktlinjerna inte alltid tillåter professionen att 

göra dessa bedömningar självständigt. 

 

5.2.4 Analys 

Alla respondenter uppgav att de hade någon typ av kommunala riktlinjer, formellt nedskrivna 

eller informella överenskommelser, att förhålla sig till i bedömning och beslut av 

hemtjänstinsatser. Detta ligger i linje med Lindelöf och Rönnbäcks (2004) antydan om att de 

flesta biståndshandläggare använder vägledningar i sitt arbete som kan vara såväl formella 

som informella och att många kommuner idag har ett förutbestämt utbud av insatser. Några av 

respondenterna uttryckte att riktlinjerna utformats och fastställts av politikerna i kommunen, 

vilket Lipsky (2010) menar kan vara ett sätt för organisationen att kontrollera 

biståndshandläggarnas arbete då arbetet styrs av politiker. Dock uppgav några av 

respondenterna att de kommunala riktlinjerna har utarbetats av biståndshandläggarna själva. 

Det innebär således att riktlinjerna i dessa kommuner inte kommer uppifrån och kanske inte 

handlar om att kontrollera biståndshandläggarnas arbete och hur det ska utföras. Tolkningen 

vi gör är att biståndshandläggarna själva känner att de till viss mån behöver riktlinjer att 

förhålla sig till för att kunna hantera balansgången mellan att bemöta alla individer lika men 

samtidigt se till individens individuella behov (jmf Lipsky 2010). I de fall där 

biståndshandläggarna själva utformat riktlinjerna har de även förankrat dem och fått dem 

bekräftade av nämnden de arbetar under, vilket till viss del ändå styrker att deras arbete styrs 

uppifrån (jmf Lipsky 2010). 

 

Några av respondenterna berättade att riktlinjerna utöver vilka insatser den enskilda 

kommunen kan erbjuda och i vilken omfattning även beskriver hur man ska tänka i och göra 

bedömningarna. Detta kan också förklaras med organisationens styrning och kontroll av 

biståndshandläggarnas arbete (jmf Lipsky 2010). Vidare är det kanske ett sätt för 
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organisationen att begränsa vilka sökande som anses uppfylla kraven av att vara i behov av 

olika typer av hjälpinsatser då organisationen har begränsade resurser (jmf Lipsky 2010). 

 

Av vår empiri framkom att de intervjuade biståndshandläggarna både ser fördelar och 

nackdelar med kommunala riktlinjer. Den mest framträdande nackdelen enligt respondenterna 

var att de känner sig styrda och begränsade av riktlinjerna och blir mer fokuserade på insatser 

än de äldres egentliga behov. Dunér och Nordström (2006), Blomberg och Petersson (2003) 

samt Andersson (2004) menar alla utifrån sina studier att kommunala riktlinjer kan göra att 

den enskildes behov sätts i skymundan. Utifrån resonemanget hos denna studies respondenter 

tolkar vi det som att den enskildes behov inte bara kan hamna i bakgrunden av kommunens 

riktlinjer utan att behovet faktiskt gör det i vissa fall då biståndshandläggarna ofta tänker 

insatser istället för behov i mötet med de äldre. 

 

Den mest framträdande fördelen med riktlinjer uppgavs vara att de leder till rättvisa 

bedömningar och beslut. En tolkning av varför respondenterna ser rättvisa bedömningar som 

en fördel med riktlinjerna samtidigt som de också anser att de hindrar dem från att se de 

äldres egentliga behov är att det finns oförenliga krav i att behandla alla sökande på samma 

sätt men samtidigt beakta deras individuella behov (jmf Lipsky 2010). Vidare menar Lipsky 

(2010) och Johansson (2007) att gräsrotsbyråkrater å ena sidan ska vara organisationen till 

lags och å andra sidan samtidigt möta allmänhetens krav och behov, vilka inte sällan är 

oförenliga. Tolkningen görs att dessa motstridiga krav leder till att biståndshandläggarna 

tycker att riktlinjer kan vara både bra och mindre bra. Dunér (2017) menar att 

biståndshandläggare i sitt arbete möter två motstridiga krav i form av att dels fördela 

begränsade resurser utifrån behovsbedömning och likabehandling och dels tilldela bistånd 

efter de äldres upplevda individuella behov. De flesta biståndshandläggarna i denna studie 

uppgav att de oftast väljer att följa de uppsatta riktlinjer som finns vilket kan tolkas som att de 

låter riktlinjerna avgöra vilket av de motstridiga krav de ska förhålla sig till.  

 

Enligt empirin var ytterligare en fördel att kommunala riktlinjer bidrar till en trygghet hos 

biståndshandläggarna och något som de kan luta sig mot i sina bedömningar och beslut. 

Denna trygghet som riktlinjerna anses bidra till kan bero på att de minskar ansvaret på den 

enskilda handläggaren (jmf Evans & Harris 2004). Det vill säga att ansvaret för 

biståndshandläggarnas bedömningar och beslut inte enbart ligger på den enskilde 

handläggaren utan till viss del på organisationen. Tryggheten kan också handla om att 
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riktlinjerna hjälper handläggarna att välja vilket av de motstridiga kraven de ska förhålla sig 

till, det vill säga försäkra sig om likabehandling eller anpassa beslut efter begränsade resurser 

(jmf Dunér 2017). Vidare framkom i några intervjuer att riktlinjer gör att handläggarna kan 

arbeta mer tidseffektivt, vilket kan vara förmånligt i en organisation där man utför 

masshantering av klienter och har begränsade resurser i form av tid och ekonomi (jmf Lipsky 

2010). 

 

Samtliga respondenter berättade att de har möjlighet att frångå de kommunala riktlinjerna i 

bedömning och beslut av hemtjänstärenden. Majoriteten av dessa uppgav att det berodde på 

att de kommunala riktlinjerna endast är vägledningar och om man som handläggare kan 

motivera att frångå riktlinjerna är det oproblematiskt att frångå dem. Då arbetet med 

människor är komplext menar Lipsky (2010) att riktlinjer och regler inom gräsrotsbyråkratier 

blir oprecisa och övergripande då det inte är möjligt att utforma exakta riktlinjer som 

gräsrotsbyråkrater ska följa. Det innebär enligt Lipsky samt Evans och Harris (2004) att 

gräsrotsbyråkraten måste tolka de givna riktlinjerna och anpassa dem efter vad som anses vara 

bäst för den hjälpsökande. Handlingsutrymmet som de oprecisa riktlinjerna ger kan vara 

nödvändigt för att biståndshandläggarna ska kunna frångå de kommunala riktlinjerna för att 

tillförsäkra olika individer hjälp med deras unika behov. Andersson (2004) menar att utifrån 

resultatet i hennes studie väger gemensamma riktlinjer tungt vilket respondenterna i denna 

studie däremot menar att de inte gör, då de uppgav att om det finns ett behov av det så går 

man utöver riktlinjerna. Majoriteten av respondenterna uppgav dock att det krävs en 

motivering till varför de behöver gå utöver riktlinjerna, vilket kan vara ett sätt för 

biståndshandläggarna att hantera de inte sällan oförenliga kraven från organisationen 

respektive medborgarna. Motiveringen legitimerar bedömningen gentemot organisationen och 

gör att handläggarna kan möta de enskildas behov (jmf Lipsky 2010). 

 

Den tidigare forskningen (Andersson 2004; Dunér & Nordström 2006) visar att 

biståndshandläggares handlingsutrymme begränsas då de medvetet eller omedvetet väljer att 

inta rollen som representant för organisationen och låter bedömningarna styras av riktlinjer 

och utbud av insatser. Vår empiri ligger inte i linje med detta då majoriteten av 

biståndshandläggarna i vår studie har en medvetenhet kring att de oftast följer riktlinjer men 

de förklarade att om de ser ett behov som inte överensstämmer med de kommunala 

riktlinjerna är behovet överordnat. 
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De flesta av respondenterna uppgav att det finns svårigheter i bedömningen om vad som anses 

skäligt och inte, empirin visar att personliga värderingar och erfarenheter hos handläggaren 

har betydelse för vad som anses som skälig levnadsnivå för äldre. Då lagar och riktlinjer 

lämnar ett visst tolkningsutrymme till enskilda biståndshandläggare skapas ett 

handlingsutrymme som påverkas av erfarenheter, kunskaper och egna tolkningar (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Att biståndshandläggarna i vår studie utgår från egna 

värderingar och erfarenheter i bedömning av skälig levnadsnivå kan således vara en följd av 

oprecisa riktlinjer att förhålla sig till. 

 

5.3 Individuella behovsbedömningar  

Detta tema behandlar individuella behovsbedömningar som enligt Socialtjänstlagen ska göras 

vid varje enskild ansökan om hemtjänst (jmf Lundgren, Sunesson & Thunved 2017). Temat 

belyser vad biståndshandläggarna anser vara en individuell bedömning, hur de gör en sådan 

samt svårigheter med individuella bedömningar. 

 

5.3.1 Biståndshandläggarnas syn på vad som är en individuell bedömning 

Vad en individuell bedömning innebär i praktiken visade sig till viss grad variera bland 

respondenterna. Majoriteten av respondenterna svarade att en individuell bedömning innebär 

att helt och hållet utgå ifrån den enskilda individen och dennes livssituation. Detta genom att 

samtala med den enskilde och gå igenom olika livsområden som bland annat bakgrund, hälsa, 

socialt nätverk, hur eventuella sjukdomar påverkar den enskildes vardag och hur hemmiljön 

ser ut. Lisa beskrev en individuell bedömning på följande sätt: 

 

En individuell bedömning är att helt och hållet utgå ifrån den enskilde individens situation och 

göra en bedömning utifrån den personens situation. Inte på något sätt försöka styra in i någon 

färdig ram eller mall. Att helt och hållet tänka vad är det den här personen behöver och vad är 

skäligt för den. (Lisa) 

 

Att inte placera in individen i någon färdig mall är något som majoriteten av respondenterna 

anser är viktigt vid en bedömning. Mia beskrev att om individuella bedömningar ska kunna 

göras fullt ut kan det inte finnas generella riktlinjer att utgå ifrån eftersom ingen individ är den 

andra lik. 
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Några av respondenterna förklarade att en individuell bedömning är att se till den enskilda 

personen unika behov, som inte behöver vara bundet till vad kommunen kan erbjuda, men 

ändå bedöms i förhållande till de befintliga riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Som 

handläggare försöker man sedan att i möjligaste mån möta behoven. Både Alma och Rita 

menade att de i den individuella bedömningen försökte få en uppfattning om den enskildes 

berättelse om sina behov kan mötas av verkligheten, det vill säga vad kommunen har att 

erbjuda. Om de inte överensstämmer försöker de att göra en kompromiss av något slag. I de 

fall där ansökan inte kan anpassas till kommunens riktlinjer på grund av att ansökan går långt 

utöver riktlinjerna berättar några av respondenterna att de berättar för de hjälpsökande att 

kommunen inte kan tillhandahålla det som de ansöker om. De hjälpsökande väljer då oftast att 

ta tillbaka sin ansökan. Majoriteten av respondenterna uttryckte att i de fall där individens 

behov stämmer överens med kommunens riktlinjer går handläggningen snabbt och enkelt då 

ansökan kan beviljas. 

 

Ylva hade en annorlunda syn på begreppet individuell bedömning än övriga respondenter. 

Hen ansåg att begreppet inte stämmer överens med hur det egentligen fungerar i praktiken. En 

individuell bedömning bör enligt hen i varje enskilt fall anpassas till den person som ansöker, 

vilket hen menade att riktlinjerna sätter stopp för. Samtidigt förklarade hen att hen är kritisk 

till att lagen överhuvudtaget förespråkar individuella bedömningar då det enligt hen inte går i 

linje med rättssäkerhet. Nedanstående citat tydliggör Ylvas tankar kring individuella 

bedömningar: 

 

Är en individuell bedömning egentligen helt individuell? Bedömningar görs ju efter samma 

premisser, alltså riktlinjerna. Självklart blir varje bedömning individuell eftersom 

bedömningen grundar sig på en specifik individ men man har ju i bedömningen ändå saker att 

förhålla sig till som är de samma i vilken bedömning man än gör. Begreppet individuell 

bedömning är egentligen ganska lönlöst. Jag tror att när man pratar om individuella 

bedömningar på en arbetsplats menar chefer och ledning att handläggarna får göra lite som de 

själva vill och vad de anser passa i just den specifika situationen vilket enligt mig varken är 

rättssäkert eller rättvist, begreppet individuella bedömningar skriker rättsosäkerhet i mitt 

huvud. (Ylva) 

 

Ylva menar således att en individuell bedömning antingen förhåller sig till de kommunala 

riktlinjerna och då är bedömningen inte längre särskilt individuell, eller också görs en 
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bedömning helt anpassat till den enskilde vilket innebär att bedömningen blir oförutsägbar, 

ojämlik och inte rättssäker.  

 

5.3.2 Individuella bedömningar i handläggningsprocessen 

Samtliga respondenter berättade att det vanligaste sättet när de utreder en ansökan om 

hemtjänstinsatser är att de gör det via ett hembesök hos den enskilde eller på en vårdplanering 

på sjukhuset. Alla respondenter uppgav att anhöriga eller andra professioner ofta medverkar i 

bedömningssamtalen. Samtliga respondenter poängterade dock att den enskilde måste 

samtycka till att andra personer deltar i samtalet samt att den enskilde alltid ska vara 

utgångspunkten i samtalet. Viktiga samarbetspartner som respondenterna uppgav ofta vara 

delaktiga i bedömningen var hemtjänstpersonal, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och 

sjukgymnaster.  

 

Samtliga respondenter förklarade att när de ska identifiera en individs behov handlar det 

framför allt om att samtala med den enskilde och ställa frågor. Samtalen utgår ifrån den 

enskildes livssituation, önskemål och mål. Svaren på frågorna sammanställs sedan av 

handläggaren till en samlad helhetsbedömning om den enskildes behov. Majoriteten av 

respondenterna nämnde vid flera tillfällen hur viktigt det är att se till hela individens situation 

och ha ett helhetstänk. Ulla sa att hen i sin helhetsbedömning bedömer om den enskildes 

vistelse i sin hemmiljö kan anses vara värdig. Ett fåtal respondenter uppgav att de i sin 

samlade bedömning också gjorde en avvägning om vad som är skäligt. De flesta av 

respondenterna ansåg att det är av stor vikt att bygga upp en relation med den enskilde så att 

hen känner förtroende för biståndshandläggaren och därmed känner sig trygg att öppna upp 

sig och berätta om sitt liv. 

 

Alma beskrev att den enskildes självständighet en central del vilket gör att hen i 

bedömningssamtalen får arbeta lösningsfokuserat. Med lösningsfokuserat menade Alma att 

”… fokusera på det som behöver göras för att den enskildes situation ska bli hållbar och 

fungerande” samtidigt som hen också förklarade att “... det viktigt att inte ta över och lägga 

orden eller en insats i munnen på den enskilde utan att låta den enskilde få plats att själv 

berätta”. Alma menade att exempel på detta kan vara att som handläggare inte förslå en insats 

så fort den äldre berättar om något som denne inte klarar av utan istället att vänta och lyssna 

in. Detta förklarade hon genom följande citat:  
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”Det är viktigt att man som handläggare inte föreslår exempelvis matdistribution så fort den 

äldre säger att denne inte kan laga mat. Då bör man istället fortsätta med följdfrågor för att få 

reda på vad exakt det är i matlagningssituationen som inte fungerar. Kanske berättar den 

enskilde att hen har svårt att skala potatis på grund av artros i händerna vilket faktiskt är något 

som hemtjänsten kan hjälpa till med. Den enskilde kan då beviljas hjälp till att skala potatis 

och sedan sköta resten av matlagningen.” (Alma)  

 

Citatet ovan poängterar att det som handläggare är viktigt att se hela den äldres situation, både 

det som fungerar och det som inte gör det. Att bara fokusera på det som inte fungerar kan 

enligt Alma och ytterligare några respondenter minska den enskildes självständighet. 

 

5.3.3 Svårigheter med individuella bedömningar 

Majoriteten av respondenterna var överens om att individuella bedömningar medför vissa 

svårigheter. Rita förklarade att det många gånger kan vara svårt att göra en rättvis bedömning 

av en persons egentliga behov. Hen menade att ” vem är egentligen jag som ska sitta här och 

bedöma vad någon annan känner eller upplever? Individuella bedömningar är svårt, det är det 

ju verkligen”. Vidare uppgav Rita att det i arbetet med människor inte finns ett enkelt svar på 

hur man ska göra, detta benämnde hen genom följande citat: ”... ibland är det nästan lättare att 

jobba med maskiner då det bara är att byta skruv, vi människor är så komplicerade, människor 

är inte likadana och tycker inte samma”. Alma, Sara och Mia instämde i att det är svårt att 

göra en rättvis bedömning för den äldre. Alma sa att den allra största svårigheten är att å ena 

sidan företräda organisationen och å andra sidan vara medmänsklig, ”… man vill göra rätt 

som både profession och som medmänniska, det är ibland svårt att både förhålla sig till de 

lagar och regler som finns för arbetet och att möta den enskildes förväntningar och 

önskemål”. 

 

Ylva förklarade att hen egentligen inte tycker att det är svårt att göra en individuell 

bedömning. Svårigheten ligger i den rättsosäkerhet och orättvisa hen tycker att en individuell 

bedömning innebär. Ylva uppgav att det är svårt att veta om hen ska göra en individuell 

bedömning och därmed frångå rättssäkerhet och rättvisa eller om hen ska göra en bedömning 

grundad på riktlinjer och därmed förbise Socialtjänstlagens hänvisning om individuella 

bedömningar.  
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5.3.4 Analys 

Enligt majoriteten av respondenterna innebär individuella bedömningar att handläggaren helt 

och hållet utgår ifrån den enskilda individen och dennes livssituation utan att ta hänsyn till 

några riktlinjer. Bedömningar uppnås genom att samtala med den enskilde och gå igenom 

olika livsområden. Resonemanget liknar till viss del Lindelöf och Rönnbäcks (2004) 

brukarorienterade strategi där man tar hänsyn till den sökandes önskemål, sociala situation 

och förutsättningar. Respondenterna försöker skapa en helhetsbild av den hjälpsökandes 

situation för att få fram vilket behov denne har utan att tänka eller prata insatser i samtalet 

utan istället i efterhand fundera hur hjälpbehovet kan tillgodoses, likt den brukarorienterade 

strategin (jmf Lindelöf & Rönnbäck 2004). 

 

Några av respondenterna förklarade att individuella bedömningar handlar om att se till den 

enskilda personens unika behov och situation men att också sätta detta behov i förhållande till 

de befintliga kommunala riktlinjerna. Att utgå från den enskildes unika behov och sedan 

försöka möta behoven med de kommunala riktlinjer som finns kan vara ett sätt för 

biståndshandläggaren att hantera motstridiga krav mellan organisationen och allmänhetens 

förväntningar (jmf Lipsky 2010). Att i bedömning och beslut anpassa det individuella behovet 

till riktlinjerna liknar den strategi som Dunér (2017) benämner som representant för 

organisationen. Handläggarna försöker i möjligaste mån att möta den enskilde vilket kan 

innebära en omvandling av den enskildes hjälpbehov för att det ska passa in i kommunens 

utbud av insatser. Genom att individuella behov anpassas till riktlinjerna beviljas alla sökande 

insatser utifrån samma förutsättningar (jmf Dunér 2017). 

 

De olika metoder som Dunér och Nordström (2006) samt Olaison (2017) funnit i sina studier 

av biståndshandläggare har i vissa fall funnits i vår empiri. När de äldres behov 

överensstämmer med kommunens utbud av insatser beviljas de sökta insatserna likt metoden 

verkställa (jmf Dunér & Nordström 2006). De biståndshandläggare som i vår studie försöker 

möta de äldres behov med hjälp av de kommunala riktlinjerna kan sägas använda sig av att 

omvandla behov, det vill säga att de till viss del anpassar de äldres behov så de motsvarar 

kommunens riktlinjer (jmf Dunér & Nordström 2006; Olaison 2017). Några av 

respondenterna i vår studie berättade att då de inte kan bevilja en sökt insats, antigen på grund 

av att den inte finns i det kommunala utbudet eller på grund av att insatsen inte bedöms ingå i 

en skälig levnadsnivå, förklarar för den enskilde att den sökta insatsen inte kommer kunna 



 

37 

 

beviljas. Den enskilde väljer i dessa fall enligt respondenterna att ta tillbaka sin ansökan vilket 

kan liknas med metoden avslå (jmf Dunér & Nordström 2006; Olaison 2017). 

 

Ylvas ifrågasättande av individuella bedömningar utifrån att hen inte finner dem rättssäkra 

kan kanske förklaras med att de kommunala riktlinjerna är för oprecisa och därmed lämnar 

stort utrymme för egna tolkningar. Därmed kan handlingsutrymme anses ha negativa 

konsekvenser för de hjälpsökande (jmf Evans & Harris 2004; Lipsky 2010). Ylvas tvekan 

grundar sig i den komplexitet som finns i en människobehandlande organisation. Det kan 

tolkas som att Ylva efterfrågar en tydligare lagstiftning och tydligare riktlinjer för att öka 

rättssäkerheten vilket enligt Lipsky (2010) är svårt att ha i ett så oförutsägbart och 

situationsbestämt arbete. Det kan även tolkas som att Ylva inte anser att varje enskild 

biståndshandläggare ska ges så stor möjlighet till att göra individuella bedömningar som hen 

menar att lagen i dagsläget tillåter. 

 

5.4 Frihet och möjligheter i arbetet 

Detta tema belyser respondenternas upplevda frihet i arbetet och vilka möjligheter de anser att 

de har att tillgodose äldres behov. Samtliga respondenter i studien uppgav att de känner sig 

fria i sitt arbete. Ebba berättade att anledningen till att hen känner sig fri är att hen har en 

långtgående delegation från nämnden i kommunen och inte behöver diskutera specifika 

ärenden med sin chef. Alma uppger att hen känner sig fri i arbetet överlag men att hen 

begränsas av kostnadsfrågor eftersom biståndshandläggare har ett ansvar över skattemedel. 

Ylva uttryckte att hen känner sig mycket fri i sitt arbete eftersom hen inte behöver förhålla sig 

till riktlinjer utan utgår från lagen och alltid kan hänvisa till sin egen bedömning om hen går 

utanför riktlinjerna. Mia berättar att det svåraste med att känna sig fri är att bedöma vad som 

kan är en skälig levnadsnivå. 

 

Alla respondenter ansåg att de har goda möjligheter att tillgodose de enskilda individernas 

behov och majoriteten av respondenterna påpekade att deras kommun tillhandahåller de 

insatser som behövs. Mia uppgav att hon anser att det …”oftast inte är några problem att 

tillgodose de äldres behov eftersom många äldre har väldigt basala behov som kan tillgodoses 

med små medel”. Även Sara, Lisa och Saga menade att äldre ofta har grundläggande behov 

som kan tillgodoses med kommunens utbud av insatser dels eftersom de motsvarar behoven 

och dels för att äldre sällan ansöker om något som inte finns med i kommunens utbud. Saga 
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påpekade att det för henne är ”… viktigt att ha med sig att det är skälig levnadsnivå och inte 

god levnadsnivå man ska utgå ifrån när man bedömer behov hos de sökande”. Hon uppgav 

vidare att det med anledning av att det står skälig levnadsnivå och inte god levnadsnivå i 

lagen inte är särskilt svårt att tillgodose äldres behov.  

 

5.4.1 Analys 

Friheten som biståndshandläggarna i studien känner skulle kunna bero på att arbetet med 

människor kräver en mänsklig omdömesförmåga där de professionella får göra sina egna 

bedömningar (jmf Lipsky 2010). Då de äldre som biståndshandläggarna möter befinner sig i 

olika kontexter med olika förutsättningar krävs viss flexibilitet och mångsidighet i 

biståndshandläggarnas arbete vilket kräver ett handlingsutrymme. Handlingsutrymmet kan 

vara en nödvändighet för att biståndshandläggarna ska kunna utgå från den enskilda individen 

i sin bedömning (jmf Lipsky 2010). Dock menar Lipsky (2010) att även om 

handlingsutrymme är en nödvändighet så begränsas den av organisatoriska regler och 

riktlinjer. Riktlinjer i människobehandlade organisationer blir som ovan nämnt ofta oprecisa 

och övergripande med anledning av arbetets komplexitet. Även om riktlinjerna begränsar 

handlingsutrymmet kan de oprecisa riktlinjerna leda till att biståndshandläggarna måste tolka 

och anpassa dem till de hjälpsökande vilket ändå skapar ett handlingsutrymme (jmf Evans & 

Harris 2004; Lipsky 2010) och därmed en upplevd frihet i arbetet. 

 

Andersson (2004) ställer sig frågande till om biståndshandläggares handlingsutrymme 

begränsas av att de själva väljer att utgå ifrån de kommunala riktlinjerna. Resultatet i denna 

studie visar att biståndshandläggarna i allmänhet är medvetna om, samt följer riktlinjerna så 

länge de kan tillgodose individens behov. Att respondenterna i vår studie medvetet väljer att 

följa givna riktlinjer i möjligaste mån kan utifrån empirin bero på att de vill öka 

rättssäkerheten och rättvisan gentemot de äldre. I vår empiri framkom att handlingsutrymmet 

inte begränsas av riktlinjerna eftersom dessa i de flesta fall lämnar utrymme för 

biståndshandläggarna att möta de individuella behoven. Det innebär att biståndshandläggarna 

i studien använder sitt handlingsutrymme som kommer av de vaga riktlinjerna till att sätta 

individens behov i första hand (jmf Evans & Harris 2004). 

 

Vidare menar Evans och Harris (2004) att riktlinjer inte alltid behöver begränsa 

handlingsutrymmet utan snarare vidgar det. En tänkbar anledning till att biståndshandläggarna 
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i denna studie väljer att följa riktlinjerna så länge den enskildes behov tillgodoses skulle 

kunna vara att de inte anser att riktlinjerna begränsar deras handlingsutrymme utan snarare 

bibehåller eller utökar det. Ytterligare skulle en anledning till biståndshandläggarnas upplevda 

frihet kunna vara att de inte känner att riktlinjerna begränsar deras möjligheter till att 

tillgodose de äldres behov. Detta skulle kunna tyda på att de motstridiga krav från å ena sidan 

organisationen och å andra sidan allmänheten som Lipsky (2010) och Johansson (2007) 

belyser, oftast inte är problematiska för biståndshandläggarna i denna studie. 

 

6. Diskussion 

I kapitlet besvaras studiens frågeställningar och delar av empirin diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning. Avslutningsvis förs en metoddiskussion och förslag ges på vidare 

forskning utifrån studien. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen få förståelse för hur biståndshandläggare i bedömning av hemtjänstinsatser gör 

individuella bedömningar och förhåller sig till kommunala riktlinjer. Resultatet i vår studie 

visar att arbetet med att göra bedömningar och fatta beslut av hemtjänstinsatser utifrån både 

kommunala riktlinjer och individuella bedömningar är komplext, vilket kan bero på att arbetet 

med människor är komplext och situationsanpassat (jmf Lipsky 2010). Utifrån vår första 

frågeställning kunde vi utläsa att den enskilde individens behov väger tyngre i de fall där de 

kommunala riktlinjer och individens behov inte är förenliga. Biståndshandläggarna efterföljer 

i regel de kommunala riktlinjerna så länge de överensstämmer med den individuella 

behovsbedömningen som biståndshandläggarna gör, dock ses riktlinjerna som vägledningar 

och inte något som absolut måste följas. Riktlinjer i människobehandlande organisationer blir 

ofta övergripande och kan inte strikt efterföljas då biståndshandläggares arbete kräver 

flexibilitet (jmf Lipsky 2010). Ur empirin framkom att biståndshandläggarna överlag inte 

upplever förhållandet mellan kommunala riktlinjer och individuella bedömningar som 

komplext då de kommunala riktlinjerna i majoriteten av fallen motsvarar de äldres behov, 

vilket besvarar vår andra frågeställning. Komplexiteten uppstår snarare i att individuella 

behovsbedömningar inte anses helt rättssäkert gentemot de sökande eftersom de tenderar att 

generera i att bedömningar och beslut inte blir rättvisa. Detta då de kommunala riktlinjerna 
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som ska öka rättssäkerhet och leda till rättvisa bedömningar ändå är oprecisa och därmed 

lämnar utrymme för tolkning. 

 

I vår empiri fanns det en respondent som var mer framträdande än de andra då hens 

resonemang och åsikter skiljde sig markant åt från de andras. Respondenten framhöll 

Socialtjänstlagen som en vag lag som inte är rättvis eller rättssäker, vilket är i linje med 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) och Andersson (2004) som menar att Socialtjänstlagen 

utformning som en ramlag leder till att biståndshandläggare förväntas göra individuella 

bedömningar utan stöd av preciserade regler. Respondenten som förklarade att hens 

inställning till kommunala riktlinjer är tudelad. Riktlinjer bidrar enligt hen å ena sidan till en 

ökad rättssäkerhet medan de å andra sidan inskränker en individuell behovsbedömning. De 

två sidorna uppgav även några respondenter i studien som för- respektive nackdel med de 

kommunala riktlinjerna. Att riktlinjer å ena sidan bidrar till att den äldres rättigheter och 

rättssäkerhet stärks medan de å andra sidan bidrar till att äldres rättigheter till en individuell 

behovsbedömning hamnar i skymundan är något som även Blomberg och Petersson (2003) 

antyder utifrån resultatet i deras studie. Utöver denna dubbelhet, menade respondenten som 

skiljde sig åt från övriga att det finns en problematik med begreppet individuell bedömning. 

Hur kan en bedömning ses som individuell då alla bedömningar grundar sig på samma 

premisser vilket riktlinjerna bidrar till att de gör? Utifrån vår empiri och tidigare forskning 

ställer vi oss således frågan, hur kan dessa två viktiga och ofrånkomliga aspekter förenas? 

Kanske ska det utifrån den oprecisa Socialtjänstlagen tolkas som att en individuell bedömning 

väger tyngre än att alla hjälpsökande ska behandlas på liknande sätt.   

 

Evans och Harris (2004) menar att handlingsutrymme inte ska ses som positivt eller negativt 

utan som en nödvändighet i vissa situationer. Lipsky (2010) menar å andra sidan att 

handlingsutrymme alltid är en nödvändighet i arbetet där den mänskliga komplexiteten 

behandlas. Utifrån tidigare forskning antyds det att biståndshandläggarna inte använder sitt 

givna handlingsutrymme till fullo vilket verkar vara problematiskt (jmf Andersson 2004; 

Dunér & Nordström 2006; Lindelöf & Rönnbäck 2004). Samtliga respondenter i denna studie 

uppger att de anser sig vara fria i sitt dagliga arbete. Trots denna frihet väljer de att förhålla 

sig till de kommunala riktlinjerna för en rättviseaspekt, men enbart så länge de är förenliga 

med individens behov. Biståndshandläggarna i studien använder på så vis sitt 

handlingsutrymme till att välja att följa de kommunala riktlinjerna utan att problematisera att 

riktlinjerna i större omfattning begränsar handlingsutrymmet (jmf Evans & Harris 2004). 
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Frågor kring om handlingsutrymme är något som bör eller inte bör användas till fullo, är bra 

eller dåligt samt ökar eller minskar rättvisa och rättssäkerhet råder det delade meningar om, 

både utifrån tidigare forskning, teorikapitlet och studiens resultat.  

 

I empirin kan utrönas att biståndshandläggarna till viss del använder sig av olika metoder eller 

tekniker för att hantera den komplexitet som deras arbete många gånger kan innebära. 

Metoderna som biståndshandläggarna i vår studie använder sig av kan till viss del jämföras 

med de som framhålls i den tidigare forskningen. Gemensamt för de metoder som används av 

biståndshandläggarna är att de på ett eller annat sätt eftersträvar rättvisa för alla som ansöker 

om hemtjänst men också att de innebär att omvandla och anpassa de enskilda individernas 

behov så att behoven kan tillgodoses genom kommunens utbud av insatser (jmf Dunér & 

Nordström 2006; Lindelöf & Rönnbäck 2004; Olaison 2017). Det har av empirin varit svårt 

att utläsa de tekniker som innebär att material omvandlas när det går från muntligt till 

skriftligt eftersom vi i denna studie inte har studerat skriftliga dokument i form av utredningar 

(jmf Olaison 2017). Att arbeta som biståndshandläggare tycks enligt vår empiri sällan vara ett 

förutsägbart eller överskådligt arbete. Biståndshandläggarna i vår studie menar att de å ena 

sidan ska förhålla sig till rättvisa medan de å andra sidan ska behandla varje enskild äldre på 

ett individuellt anpassat sätt. Vidare menar de att de å ena sidan ska ta hänsyn till 

organisationen och å andra sidan till de äldre som ansöker om hemtjänst. Att 

biståndshandläggarna använder sig av olika metoder och därmed nyttjar sitt 

handlingsutrymme kan vara ett sätt för dem att hantera den komplicerade situation de inte 

sällan kan hamna i mellan krav, förväntningar och påtryckningar från olika håll (jmf Lipsky 

2010). Frågan är om det inte är att anse som föga problematiskt att det är upp till varje enskild 

biståndshandläggare att själv avgöra hur och när de ska använda sig av vilken metod. För den 

enskilde hjälpsökande kan det bli stor variation beroende på vilken handläggare denna 

tilldelas samtidigt som handläggningsprocessen överlag blir oförutsägbar och olikartad vilket 

inte leder till en rättssäker bedömning.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att biståndshandläggares arbete med äldre människor är 

komplext utifrån flera synvinklar och att det finns krav och förväntningar som inte alltid är 

förenliga. Slutligen betraktar vi studiens syfte uppnått då vi fått en förståelse för hur 

biståndshandläggarna i bedömning av hemtjänstinsatser gör individuella bedömningar och 

förhåller sig till kommunala riktlinjer även om det av empirin inte framkom ett enhetligt svar. 
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6.2 Metoddiskussion  

Vi anser att vårt tillvägagångssätt och vår metod överlag har fungerat väl. I studien har 

kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Valet av kvalitativa intervjuer berodde på att vi ville få förståelse för 

biståndshandläggares subjektiva upplevelser och utsagor (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015; Thomassen 2007). Under intervjuerna använde vi oss av en semistrukturerad 

intervjuguide för att respondenterna skulle ges möjligheter att styra samtalet i den riktning 

som för dem kändes viktig och för att vi som intervjuare skulle kunna ställa följdfrågor. En 

svaghet med den semistrukturerade intervjumetoden upptäckte vi under vissa intervjuer var 

att respondenterna ibland svävade iväg från ämnet och det blev då svårt att få svar på det vi 

ämnade att undersöka. Genom att vi var två som intervjuade var detta lättare uppmärksamma 

och vi hjälptes åt att ställa följdfrågor och få intervjuerna in på rätt spår igen. Ytterligare en 

svaghet med vår metod anser vi har varit att den tar tid, bland annat med transkribering och 

resor till och från intervjuer vilket gjorde att vi inte hade tid med respondentvalidering. Då vi 

var medvetna om att respondentvalideringen inte skulle hinnas med försökte vi under 

intervjuernas gång att följa upp respondenternas resonemang så att vi uppfattat dem rätt.   

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

I denna studie framkom att det finns olikheter i hur riktlinjerna ser ut mellan de olika 

kommunerna. Ett förslag på vidare forskning är således att studera vem, hur och varför 

riktlinjer utformas och hur skälig levnadsnivå beaktas i olika kommuner. Skälig levnadsnivå 

är ett abstrakt begrepp som enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § ska uppnås genom de insatser 

som beviljas, såsom hemtjänstinsatser. Begreppet definieras dock inte i lagen vilket utifrån 

vår studie lett till att det definieras på olika sätt i olika kommuner och mellan olika 

biståndshandläggare. Framtida studier av hur kommuner som såväl biståndshandläggare 

definierar och bedömer skälig levnadsnivå finner vi relevant då vi inte funnit mycket studier 

på det området. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
 

Till dig som arbetar som biståndshandläggare av hemtjänstärenden - 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 
Hej! Vi heter Amelie Larsson och Hanna Jönrup och går sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att göra ett 

examensarbete och vi vill genomföra en intervjustudie. Vi vill i studien undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar olika motsättningar och krav i sitt dagliga 

arbete, däribland eventuella motsättningar mellan individens behov och de kommunala 

riktlinjerna. Förhoppningen är att resultatet kan leda till ökad förståelse för hur 

biståndshandläggare hanterar dessa eventuella motsättningar och krav i arbetsprocessen. 

  

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen få förståelse för hur biståndshandläggare i bedömning av hemtjänstinsatser gör 

individuella bedömningar och förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  

Om du arbetar som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och handlägger 

hemtjänstärenden och är intresserad av att delta i vår studie skulle vi vilja att du kontaktar 

någon av oss via e-post eller telefon. 

  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på en plats som du själv väljer och beräknas ta 30-60 

minuter. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller arbetsplatser 

kommer att kunna identifieras i examensarbetet. För att kunna återge vad som sägs i 

intervjuerna på ett korrekt sätt önskar vi att få göra ljudinspelning av intervjun. Inspelningen 

kommer endast att användas av oss och förstörs efter examinationen. 

  

Vid frågor kring medverkan i undersökningen är du välkommen att höra av dig till oss eller 

till vår handledare på telefon eller via mail: 

 
  

Studerande:    Handledare 
Hanna Jönrup   Anette Lundin 

Mail: hj222ib@student.lnu.se                                        Mail: xxx 

xxx xxx xx xx   xxxx-xxxxxx 

 

Amelie Larsson 

Mail: al223mj@student.lnu.se  

xxx xxx xx xx 

  

Med vänliga hälsningar 

Amelie Larsson och Hanna Jönrup 
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mailto:al223mj@student.lnu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

Tema 1: Inledning 
 Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 Kan du beskriva vad du som biståndshandläggare gör (arbetsuppgifter)? 

 Kan du beskriva hur en ansökan och bedömning av hemtjänstinsatser vanligen går till.  

 

Tema 2: Kommunala riktlinjer 
 Vilka lagar arbetar du utifrån? 

 Finns det kommunala/organisatoriska riktlinjer för bedömning och beslut av 

hemtjänstinsatser? Om svar ja, hur ser dessa ut och hur benämns de samt hur 

efterföljer du dem? Om svar nej, önskar du att det fanns? 

 Vilka fördelar ser du med kommunala riktlinjer?  

 Vilka nackdelar ser du med kommunala riktlinjer? 

 Hur styrande är de kommunala riktlinjerna för ditt arbete?  

 Vilka möjligheter anser du att du har att frångå dem? 

 Känner du som biståndshandläggare någon press från politiker/chefer att följa uppsatta 

riktlinjer? Om svar ja, kan du utveckla detta? 

 

Tema 3: Individuella bedömningar 
 Vad innebär en individuell bedömning för dig? 

 Hur identifierar du en individs individuella behov? 

 Vilka möjligheter anser du att du har till att tillgodose en individs individuella behov?  

 Upplever du några svårigheter i att göra individuella behovsbedömningar? Om ja, kan 

du utveckla? 

 Kan du beskriva ett ärende där den äldre personen beviljades insatser som 

överensstämmer med personens individuella behov?  

 Kan du beskriva ett ärende där den äldre personen beviljades insatser som inte 

överensstämmer med personens individuella behov? 

 

Tema 4: Övrigt 
 Hur skulle du göra/hantera ett ärende där det finns motsättningar i de kommunala 

riktlinjerna och individuella bedömningar?  

 Hur tänker/resonerar du om kommunens riktlinjer inte överensstämmer med en 

individs individuella behov? Vilket väger i så fall tyngst? 

 Något annat du tänker på? 

 


