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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur biståndshandläggare upplever att det är att 

arbeta med äldre klienter, med ett särskilt fokus på arbetet med äldre personer med 

alkoholmissbruk. För att samla in det empiriska datamaterialet genomfördes fyra semi-

strukturerade intervjuer med biståndshandläggare i en mellanstor kommun i Sverige. I vår 

analys av empirin framkommer det att biståndshandläggare upplever att de har ett stort 

handlingsutrymme i sitt arbete och att det är detsamma i arbetet med personer med eller 

utan alkoholmissbruk. En stor del av redovisningen påvisar att äldres självbestämmande är 

en viktig del i handläggningen och att det ofta kan upplevas som problematiskt. Vår 

huvudsakliga slutsats är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas 

omedvetet av olika faktorer när det gäller arbetet med äldre personer med 

alkoholmissbruk. I vår studie framkommer det att upplevelsen av handlingsutrymmet 

gentemot äldre personer med och utan alkoholmissbruk är detsamma, trots detta uttrycker 

biståndshandläggarna en frustration och hjälplöshet av att inte ha möjligheter att hjälpa 

dessa personer med sin missbruksproblematik.  

 

 

 

Nyckelord: Äldre, alkoholmissbruk, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrater, 

självbestämmande  
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om biståndshandläggares upplevelser av att arbeta med äldre 

klienter med ett särskilt fokus på arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk. 

Gunnarsson och Karlsson (2013) menar att det kan vara enormt komplicerat att arbeta med 

äldre personer som har ett alkoholmissbruk, samtidigt som självbestämmandet och 

autonomi alltid ska gälla i samband med biståndsbedömning. Gunnarsson (2012) beskriver 

att äldreomsorgens uppdrag och missbruksvårdens förhållningssätt dessutom krockar i 

vissa avseenden. Äldreomsorgen bygger på självbestämmande och autonomi och inom 

missbruksvården är det däremot krav på exempelvis nykterhet och behandling, vilket inte 

ger individen samma rätt till självbestämmande.  

 

Gunnarsson (2012) belyser att i ett samhällsperspektiv verkar människor vid 65 års ålder 

bli osynliga i vissa avseenden. Sociala problem för denna grupp ses inte längre som 

giltiga. Enligt Andersson (2004) visar statistiken en minskning av insatser till äldre, detta 

både när det gäller innehåll och form. Dessutom är de äldre som idag får hjälp i hemmet 

mer vårdkrävande än tidigare. Gunnarsson (2013) beskriver att alkoholmissbruk hos äldre 

personer är ett växande problem inom äldreomsorgen, samtidigt som samarbetet mellan 

äldreomsorgen och kommunens missbruksenhet är minimalt. Författaren påvisar även att 

det enligt Socialstyrelsen inte finns behandlingsprogram som är utformade efter äldre 

personer, trots att alkohol utgör en större hälsorisk för äldre personer än för yngre 

personer.  

 

Gunnarsson & Karlsson (2017) påvisar att det i lagstiftningen betonas att det är individens 

självbestämmande och frivillighet som ska vara utgångspunkten för äldreomsorgens 

behovsbedömning och insatser. Detta kan för handläggarna vara en svår balansgång 

samtidigt som de vet att den enskilde har behov av stöd och omsorg. Tidigare studier har 

påvisat att äldre personer många gånger är motvilliga att ta sig ur sitt missbruk och att 

personen inte är intresserad av behandling, vilket leder till att biståndshandläggare inte kan 

agera och sätta in insatser som önskat. Författarna menar vidare att den äldres 

självbestämmande är överordnat. Det har även visat sig att biståndshandläggare beskriver 

en uppgivenhet hos många äldre personer med missbruksproblem och de äldre saknar 

motivation för att förändra sin situation. Gunnarsson (2012) betonar att dilemmat mellan 

självbestämmande och underlåtenhet är något som ständigt är aktuellt för 

biståndshandläggare och andra yrkesgrupper som arbetar med äldre personer. Detta ställs 

verkligen på sin spets gällande arbetet med äldre personer som har missbruksproblem. 

 

Enligt Abrahamsson (2009) har synen på alkohol förändrats genom åren och 

gränsdragningen för vilken alkoholkonsumtion som är socialt accepterad ser annorlunda ut 

idag jämfört med tidigare sekler. I de nordiska länderna har dryckesvanor historiskt 

omgärdats av en sträng moral som bidragit att en skillnad har gjorts mellan vilka 

medborgare som betraktas som hederliga och pålitliga och vilka medborgare som inte är 

det. Tidigare stod det moraliska valet mellan att dricka alkohol eller helt ta avstånd från 
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alkoholen. Nu ser gränsdragningen annorlunda ut. Idag handlar det inte om att dricka eller 

inte dricka, utan det handlar om att dricka och att inte dricka för mycket. Det ideal som 

finns är ett frekvent men kontrollerat och måttligt sällskapsdrickande och det som 

överskrider den moraliska gränsen och därmed även idealet, är när alkoholintaget leder till 

berusning. Socialstyrelsen (2017) belyser i sin senaste lägesrapport hur 

alkoholkonsumtionen ser olika ut i åldersgrupperna i samhället och att det förändras för 

varje år samt att tillgängligheten idag till alkohol idag är mycket större än tidigare. Ett 

flertal studier påvisar även en ökad alkoholkonsumtion bland personer som är 65 år eller 

äldre.  

 

Gunnarsson och Karlsson (2017) beskriver att alkoholkonsumtionen bland personer i 

åldersgruppen 65 år och äldre, har under de senaste decennierna ökat i flera europeiska 

länder. I och med att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat, har det bidragit till att allt 

fler äldre personer som behöver omsorg, även har alkoholproblem. Äldre personers ökade 

alkoholintag antas leda till ökade alkoholrelaterade problem, inte minst eftersom 

biologiska förändringar kopplat till åldrande förefaller öka känsligheten för alkohol. Äldre 

människor tål alkohol sämre än yngre personer och äldre äter dessutom ofta mediciner 

som inte bör kombineras med alkohol. Under år 2015 dog över 1000 personer som var 65 

år eller äldre av orsaker relaterade till alkohol. Mätt i antal dödsfall per hundratusen 

personer motsvarar det 53,5 personer, vilket innebär en ökning med 41 procent sedan 

2001. Antal män som dör på grund av missbruk av alkohol är betydligt högre än antalet 

kvinnor, men det finns en tydlig ökning även bland kvinnor. Det faktiska antalet kvinnor 

över 65 år som avled på grund av alkoholrelaterade orsaker var 99 kvinnor år 2001 och år 

2015 var antalet 223 kvinnor. Det motsvarar en ökning med hela 125 procent 

(Socialstyrelsen, 2017). Under år 2009 publicerade Statens folkhälsoinstitut en studie av 

äldres alkoholkonsumtion och relaterade skador i tio länder. Studien påvisade att gruppen 

65-80 åringar ökade sin konsumtion med 0,1 liter ren alkohol mellan åren 2003 och 2007 

(Folkhälsoinstitutet, 2011). 

 

O'connell, Chin, Cunningham och Lawlor (2003) menar att normen i de flesta samhällen 

är att alkoholproblem hos äldre ska vara färre än hos yngre personer. Dock finns det 

troligtvis ett stort mörkertal när det gäller mätningarna av alkoholproblematik relaterat till 

äldre personer på grund av bland annat feldiagnostisering, men också för att 

problematiken bland denna målgrupp i hög grad inte förväntas vara upptäckt. Författarna 

kopplar den ökade alkoholkonsumtionen bland äldre till demografiska förändringar som 

sker runt om i världen, det vill säga att antalet äldre personer ökar och därmed även äldre 

med alkoholproblem. En faktor som Folkhälsoinstitutet (2011) menar ligger bakom äldres 

ökade konsumtion av alkohol är kohorteffekter, det vill säga att dagens äldre har andra 

alkoholvanor i ryggsäcken än tidigare generationer. Äldre har även blivit mer resursstarka 

som grupp och det kan tänkas att det bidrar till en ökning av alkoholkonsumtion. Statens 

folkhälsoinstitut (2011) skriver även att något som bör belysas är att den generation som 

var i sjuttioårsåldern i början av 2000-talet, uppfostrades i en mer alkoholrestriktiv miljö 

och att de personer som kommer vara i samma ålder år 2020 till 2025 har fostrats i en mer 

alkoholliberal miljö och att alkoholkonsumtionen inom denna grupp skulle kunna öka 
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ytterligare. Även Ramstedt och Raninen (2012) menar att anledningar till den ökade 

alkoholkonsumtion handlar om att dagens äldre dels har helt andra alkoholvanor med sig 

samt att denna åldersgrupp har det relativt gott ställt ekonomiskt, vilket bidrar till att de 

har råd att köpa och dricka alkohol. 

  

Den ökade riskfyllda alkoholkonsumtionen bland personer 65 år eller äldre kan innebära 

ett behov av en ändrad resursfördelning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2017). Gunnarsson och Karlsson (2017) skriver att med en ökad andel 

riskkonsumenter och med fler alkoholrelaterade skador bland äldre kommer i framtiden att 

ställa krav på ökade insatser från missbruksvården. Det kan både behövas säkerställas 

resurser för att förbättra tidig upptäckt av alkoholproblem, men även för behandling för 

alkoholmissbruk. Enligt Ramstedt och Raninen (2012) bör Sverige förbereda sig på 

preventiva åtgärder för att motverka alkoholrelaterade skador hos äldre.  

 

Socialarbetare som arbetar inom äldreomsorgen spelar en central roll för att öka den 

kritiska förståelsen över alkoholens risker och effekter när det kommer till äldre personer. 

Det är viktigt att den förståelsen finns inför biståndsbedömning men även eventuella 

interventioner. Det är även av största vikt att stödboenden och äldreboenden planerar för 

en ökad andel äldre som behöver vård för sina alkoholproblem när det blir dags för dem 

att vistas på ett äldreboende (Cline & Jess, 2002). Gunnarsson (2012) menar att personal 

som arbetar inom äldreomsorgen inte har utbildning inom missbruk gällande äldre, trots 

att det finns en efterfrågan. Orsaken till denna kunskapslucka är att utbildning inom ämnet 

inte finns att tillgå. Något att belysa är att orsaken till detta beror på att utbildning inte 

finns, och inte för att det inte finns en efterfrågan. Enligt O'connell et al. (2003) behövs 

ökad uppmärksamhet när det gäller förebyggande samt behandlande arbete hos denna 

växande samhällsgrupp. Ramstedt och Raninen (2012) menar i sin tur att de följer en 

mängd risker med att dagens äldre dricker mer alkohol än tidigare generationer och att de 

utgör en allt större del av befolkningen. Utöver de individuella hälsoriskerna så medförs 

de även risker för personal som arbetar inom äldreomsorgen. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Som vi tidigare beskrivit är alkoholmissbruk bland äldre personer ett växande problem 

inom äldreomsorgen, samtidigt som det finns brister i samarbetet med missbruksvården 

när det gäller denna åldersgrupp. Syftet med vår studie att undersöka biståndshandläggares 

upplevelser av att arbeta med äldre klienter med ett särskilt fokus på arbetet med äldre 

personer med alkoholmissbruk. De frågeställningar som vi haft som utgångspunkt är:  

  

• Vad har biståndshandläggare i sin yrkesroll för upplevelser av äldres 

alkoholmissbruk? 

• Vilket handlingsutrymme upplever biståndshandläggare att de har? 

• Hur upplever biståndshandläggare äldres självbestämmanderätt inom ramen för 

biståndshandläggning?  
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2.Kunskapsöversikt 

 

2.1 Äldre och alkoholmissbruk. 

Missbruk kan beskrivas genom termer av rusmedelsanvändning som anses problematisk 

både ur användarens och/eller omgivningens perspektiv. Ordet missbruk har dock 

kritiserats bland annat för att de saknar definition i svensk lagstiftning (Blomqvist, 2012). 

Johansson och Wirbring (2005) beskriver att missbruk och beroende är olika begrepp med 

skilda betydelser. Missbruk används i många olika sammanhang och är oftast negativt 

laddat. Det är även skuldbeläggande när det förknippas med bland annat alkohol. 

Begreppet missbruk används generellt inom socialtjänsten utan att specificera om ett 

beroende finns eller inte. Beroende, exempelvis alkoholberoende, är i sin tur starkt 

förknippat med definitionen av sjukdomen alkoholism. Sjukdomen kännetecknas av att 

alkoholen får en betydligt större roll i den enskildes liv än vad den tidigare haft. Synsättet 

att beroende är en sjukdom lyfter bort en del av skuldbördan hos individen. Dock finns 

egenansvaret kvar hos den enskilde att förändra sin situation. När det gäller behandling 

och insatser riktade till dessa personer kan det vara av betydelse att skilja på dessa 

begrepp. I diagnoskriterierna innebär begreppen dessutom olika tillstånd. Beroende har 

med den kroppsliga tillvänjningen att göra och är därför en allvarligare diagnos än 

missbruk. Missbruk kan variera och till exempel utlösas av specifika situationer medan 

beroende är mer permanent. Ett kontinuerligt och frekvent missbruk kan dock så 

småningom leda till ett beroende. Ett tredje begrepp som kan vara av betydelse att utskilja 

från de missbruk och beroende är riskbruk. Personer som ligger i en så kallad riskzon för 

att utveckla ett missbruk eller beroende brukar kallas för riskbrukare. Denna grupp är den 

största som bland annat socialtjänsten möter i sitt arbete relaterat till drogvanor (Johansson 

& Wirbring, 2005). 

  

Den nordiska alkoholforskningen har en unik och framträdande position men det finns 

förvånansvärt lite forskning inom området äldre och alkohol (Abrahamsson, 2009). 

Socialstyrelsen (2017) visar på en rapport från 2017 som bygger på befolkningens 

självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet, där framkommer det att äldre personer 

har ökat sin alkoholkonsumtion sedan 2004. Män dricker oftare, berusar sig oftare och 

dricker större mängder jämfört med kvinnor. I rapporten framkommer det dock att även 

kvinnors alkoholkonsumtion i den äldsta åldersgruppen (65-84) år har ökat. Gunnarsson 

(2013) visar på att det genom missbruksutredningar har framkommit att riskkonsumenter 

bland äldre kan förväntas öka i framtiden och att det därför är av stor vikt att utforma 

preventiva insatser och åtgärder för denna målgrupp. Den generella livslängden ökar även 

för hela befolkningen. Den generation av missbrukare som inte förväntades leva till efter 

pensionsåldern kommer i framtiden vara i behov av omfattande vård och omsorg. Dock 

har det enligt forskning framkommit att symtomen bland äldre med missbruksproblem är 

svåra att upptäckta. Detta eftersom de kan döljas av andra vanligt förekommande fysiska 

eller psykiska hälsoproblem som följs med det naturliga åldrandet där i bland annat 

förvirring och depression. Detta kan leda till diskriminering i den mening att äldre 
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personer med missbruksproblematik inte får den vård som dem behöver (Gunnarsson, 

2013). 

  

Ålder har betydelse för alkoholens effekter på hälsa och välbefinnande, detta på grund av 

att de fysiska skillnaderna i bland annat äldres ämnesomsättning är mer mottaglig för de 

toxiska effekterna av alkohol än hos yngre vuxna. Det framkommer även att alkohol spelar 

en social roll för äldre. Åldrandet i sig medför ofta minskad rörlighet, förlust av relationer, 

ensamhet och ekonomiska svårigheter. Måttlig alkoholkonsumtion har därför genom 

forskning påvisats vara ett medel för ökad social samvaro och bidragit till en upplevd ökad 

livskvalitet hos äldre personer. Dessa positiva aspekter som forskning visat på komplicerar 

sambandet mellan alkoholkonsumtion och de hälsorisker de medför. Enligt O'connell, 

Chin, Cunningham & Lawlor (2003) är alkoholmissbruk hos äldre förknippat med 

allvarliga försämringar när det gäller fysisk, psykologisk, social samt kognitiv hälsa. Ett 

exempel är att samma mängd alkohol ger högre koncentration alkohol i blodet hos äldre 

personer, än hos yngre personer. 

 

Äldre människor har historiskt sett inte inkluderats i studier för behandling av 

alkoholmissbruk. Den begränsade forskningen som faktiskt finns inom området säger 

däremot tvärtom, att särskilt för de som börjat missbruka alkohol senare i livet ger 

behandlingen väldigt goda resultat. Dock framkommer det av studier att äldreomsorgen 

och de yrkesgrupper som är verksamma rörande äldre har ett begränsat samarbete med 

kommunernas missbruksenheter (O´connell et al 2003; Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

I Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

framkommer det att äldre med missbruk och ett beroende omfattas av de 

rekommendationer som finns i riktlinjerna. Det finns särskilda rekommendationer för 

olika åldersgrupper men för åldersgruppen 65 år och äldre saknas detta. Det framhävs i 

riktlinjerna att det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten uppmärksammar 

alkohol- och narkotikaproblem även hos äldre, och att äldreomsorgen och missbruks- och 

beroendevården samverkar. 

2.2 Biståndshandläggning, lagar och riktlinjer 
Äldreomsorgens huvuduppgift är att ge god omsorg till äldre personer som behöver hjälp i 

sitt dagliga liv. Det kan handla om allt ifrån personer som lider av fysisk/psykisk ohälsa, 

demenssjukdom och även personer som har problem med alkohol. Kommunens 

biståndshandläggare är myndighetsutövare som har ett delegerat ansvar att fatta beslut om 

insatser riktade till äldre, där insatserna gäller omsorgsinsatser som bland annat hemtjänst 

och plats på särskilt boende. Biståndsbedömningen och biståndshandläggarnas arbete är 

lagreglerat, framförallt genom Förvaltningslagen (1986:223) och Socialtjänstlagen 

(2001:453). Utöver detta styrs arbetet av organisatoriska och moraliska villkor. 

Socialtjänstlagen som ramlag ger de övergripande utgångspunkterna för 

biståndshandläggarnas arbete, medan kommunala riktlinjer styr verksamhetens arbete på 

organisationsnivå. Den moraliska nivån utgörs av omgivningens förväntningar på 

samhället och hur ärenden kring äldre personer ska hanteras (Gunnarsson & Karlsson, 

2017; Gunnarsson & Karlsson, 2013). 
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Biståndsprocessen är enligt Gunnarsson och Karlsson (2013) utformad genom att det i ett 

första skede är en ansökan som kommer in till biståndsenheten. I andra steget påbörjas en 

utredning om behov av hjälp finns och den kommer sedan att ligga till grund för det 

slutliga beslutet i ärendet. Om den äldres ansökan och behov svarar mot de insatser som 

erbjuds inom den kommunala äldreomsorgen kan ett beslut fattas relativt snabbt och 

enkelt. I mer komplicerade ärenden kan det krävas att behoven anpassas efter vilka 

insatser som äldreomsorgen förfogar över och detta medför att beslutsprocessen kan ta 

längre tid. All behovsprövning ska utredas individuellt och följa Socialtjänstlagens 

(2001:453) 4 kap. 1 § om rätt till individuellt stöd och skälig levnadsnivå. Lagen anger 

bland annat att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt ha rätt till bistånd. Detta i sin tur ska leda till att den enskilde genom 

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

stärker hens möjligheter att leva ett självständigt liv.  

 

I 5 kap. i Socialtjänstlagen (2001:453) framkommer att kommunerna har ett särskilt ansvar 

avseende äldre personer men även för gruppen missbrukare. Detta i sig innebär att det 

femte kapitlet å ena sidan trycker på omsorgen av äldre medan det å andra sidan syftar på 

missbruksbehandling. I de flesta kommuner är även verksamheterna separat uppdelade där 

frågor rörande missbruk behandlas inom Individ- och familjeomsorgen och äldre 

personers behov av vård- och omsorgsinsatser hanteras inom ramen för äldreomsorgen. 

Detta gör att äldre personer med missbruksproblematik ofta hamnar utanför 

missbruksvården, eftersom det inte finns någon enhet som riktar sig till denna grupp. Det i 

sin tur leder till att dessa personer erbjuds omsorg istället för behandling, vilket betyder att 

ett behandlingsperspektiv står mot ett omsorgsperspektiv (Gunnarsson 2012).  

 

Den återkommande frågan för biståndshandläggare är dock alltid om omsorgsbehovet eller 

missbruket dominerar. En biståndsbedömning angående en person med 

missbruksproblematik ska ske på samma sätt som för någon annan men det framkommer 

att det kan vara svårt att avgöra vad en äldre person med missbruksproblem behöver för 

insatser. Insatser som exempelvis erbjuds via hemtjänst är inte alltid anpassade för 

missbruksproblematik. Omfattningen på insatser som dessa personer behöver kan 

dessutom variera kraftigt över tid (Gunnarsson, 2012). Biståndshandläggare och 

äldreomsorgens uppdrag är att bedöma omsorgsbehov och hur de bäst ska kunna 

tillgodoses. Utifrån individens egna behov formas vilka insatser som erbjudas. 

Biståndshandläggare har därför inte i uppdrag att bedöma behovet av missbruksvård. Det 

biståndshandläggare bör lägga sin vikt på är om en äldre person har en alkoholkonsumtion 

som bidrar till att personens vardag blir ohanterlig för personen själv eller för andra i 

omgivningen (Gunnarsson & Karlsson, 2017). 

 
2.3 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

Som tidigare nämnt tar biståndshandläggare tar emot, utreder och fattar beslut kring äldres 

ansökan om omsorgsinsatser. Detta har gjort att de har en särskild roll i den mening att de 

har stort handlingsutrymme och makt i den beslutfattande processen. Socialtjänstlagen 
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som ramlag ger handläggarna stor frihet när det gäller vad de kan besluta om. Dessutom 

förväntas handläggare ha en professionell kunskap i den roll de besitter. 

Biståndshandläggare skulle kunna kallas för gräsrotsbyråkrater, vilket innebär att de har 

direktkontakt med klienterna men också ett stort handlingsutrymme i sitt arbete med dessa 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007).  

 

Johansson (1992) menar att gräsrotsbyråkraters arbete kännetecknas i stor grad av att de i 

kontakten med klienterna görs individuella bedömningar av generella regler och direktiv 

utifrån varje enskilt fall. Detta gör att det är svårt att utforma någon slags mall för hur 

arbetet ska genomföras, vilket bidrar till att det krävs att det uppifrån i hierarkin delegeras 

en viss handlingsfrihet till gräsrotsbyråkraterna. I och med detta är även 

gräsrotsbyråkraters arbete svårkontrollerat. Denna svårighet att kontrollera arbetet hänger 

bland annat samman med den position de innehar i organisationen. Gräsrotsbyråkraterna 

är de enda som har en gränsöverbyggande roll i den mening att samtidigt som de har 

förstahandsuppgifter om klienterna har de även kunskap om organisationen och dess 

resurser. Denna så kallade dubbla roll är de helt ensamma om inom organisationen, och är 

även källan till deras makt. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver om att vara socialarbetare och hur det 

handlar om att göra någonting i den verksamheten denne arbetar i. Handlingar utförs 

antingen genom att aktivt ingripa eller att inte ingripa. Larsson och Morén (1988) visar på 

att grunden till organisationer är människor, det vill säga handlande individer. Det är den 

ständiga interaktionen mellan individerna som gör att organisationer hålls levande, 

reproduceras och omformas. Dock håller sig inte organisationen levande av varje enskild 

individ utan snarare av det gemensamma handlandet inom kollektivet av individer. Detta 

sammanhang inom en viss typ av verksamhet beskrivs som ett socialt system. Det 

gemensamma handlandet i sin tur styrs av en mängd regler och principer som i många fall 

även kan vara outtalade. Dessa brukar benämnas som det sociala systemets strukturella 

egenskaper. Detta innebär att individen och det sociala systemet utgör två olika 

verklighetsnivåer inom en organisation. Individen vars handlande som tar sig uttryck i en 

yttre verklighet, det vill säga det sociala systemet. Individen och det sociala systemet kan 

dock inte betraktas var för sig, eftersom det finns ett ömsesidigt förhållande dem emellan. 

Genom handlande individer upprätthålls, omformas och återskapas det sociala systemet, 

vilket därmed bidrar till att både begränsar och möjliggör handlandet. Författarna menar 

att enligt detta synsätt på organisationer är handlingsmöjlighet något som tillskrivs 

individen i den mening att individen handlar utifrån sin kunskap och de föreställningar hen 

har om de handlingsmöjligheterna som finns. Det sociala systemets strukturella 

egenskaper kan ses som något som begränsar detta, men kan på samma sätt ses som 

möjligheter att handla på olika sätt. Det är därmed inte någon utomstående struktur som 

avgör individens handlande, utan handlingsmöjligheterna finns hos individen och uttrycks 

i deras faktiska handlande. Dessa handlingsmöjligheter är dock något som i de flesta fall 

görs rutinartat och oreflekterat (Larsson & Morén, 1988).  
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Larsson och Morén (1988) menar vidare att handlingspotential och handlingsutrymme är 

begrepp på individ- respektive systemnivå som kan sägas utgöra teoretiska länkar mellan 

de två olika verklighetsnivåerna. Handlingspotential avser de möjligheter och 

begränsningar individen har att handla inom det sociala systemet hen ingår i. Den enskilde 

individens möjlighet att handla inom en verksamhet är inte enbart beroende av kunskap 

och vilja, utan är även beroende av individens självförståelse i förhållande till sin 

situation. Socialarbetaren ser endast de handlingsmöjligheterna som finns inom dennes 

egen tolkningsram. Handlingsutrymme beskrivs i sin tur som de olika 

tolkningsmöjligheterna som det sociala systemet ger tillgång till (Larsson & Morén, 1988) 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver att biståndshandläggarnas uppgift är att 

omvandla den hjälpsökande till klient eller brukare. Detta är nödvändigt eftersom 

byråkratiska organisationer baseras på en mängd ärenden som dessutom ska handläggas 

inom en viss tid. För att klara denna mängd av ärenden och hantera sitt uppdrag krävs en 

förenkling av individen. Denna konstruktionsprocess innebär både standardisering och 

kategorisering. Standardisering innebär att de uppgifter som inte innefattas av 

organisationens specialiseringsgrad tas bort. Med kategorisering menas att de 

standardiserade egenskaperna matchas mot organisationens uppdragna gränser. 

Konstruktionsprocessen har i praktiken alltmer visat sig gå ut på att individen ska formas 

och passas in i de insatser som finns, vilket gör att befintliga insatser blir utgångspunkten 

för vad som egentligen ska efterfrågas snarare än tvärtom. Andersson (2004) menar också 

på att gräsrotsbyråkratens första uppgift är att konstruera klienten så hen passar in i 

organisationen och att gräsrotsbyråkrater dessutom många gånger behöver handla utifrån 

organisatoriska förutsättningar istället för de behov som de identifierat hos de äldre. I detta 

avseende blir det av största vikt att ha ett underifrånperspektiv och att varje beslut görs till 

etiskt försvarbara. 

 

Johansson (1992) menar att konflikten mellan att vara organisationsrepresentant och 

människa är inbyggd i rollen som gräsrotsbyråkrat. Detta i den mening att 

gräsrotsbyråkrater i sin yrkesroll ska använda handlingsutrymmet i sina arbetsuppgifter för 

att göra egna bedömningar för att därefter anpassa regelsystemet till specifika och 

konkreta ärenden. Detta innebär ett obyråkratiskt element i den byråkratiska strukturen. 

Gräsrotsbyråkrater ska vara organisationsrepresentant och människa samtidigt. I slutändan 

handlar det om i vilken utsträckning som gräsrotsbyråkrat låter de administrativa 

kategorierna styra relationen, det vill säga en avvägning mellan personligt och byråkratiskt 

beteende. Andersson (2004) beskriver att biståndshandläggare i deras roll av att vara en 

gräsrotsbyråkrat medför ett antal dilemman, särskilt med tanke på att de befinner sig i en 

position mellan klienten och de politiska besluten. Denna konfliktfyllda roll är inte alltid 

självklar och enkel att hantera. 

 

Johansson (1992) menar att gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme varierar och ska aldrig 

ses som något konstant. Hur handlingsutrymmet varieras och begränsas på olika sätt kan 

beskrivas genom fem olika dimensioner. Den första dimensionen kallas för regel-

bundenheten. Denna dimension handlar om hur detaljreglerad verksamheten är och hur 
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strikt dessa regler tillämpas. Detta avgörs av det politiska klimatet i samhället, vilka 

arbetsuppgifter som finns samt organisationens specialisering. Den andra dimensionen 

benämns specialiseringsgraden och handlar om hur snävt verksamhetsområdet är 

definierat och därmed vad verksamheten bedömer som relevanta arbetsuppgifter. Den 

tredje dimensionen kallas tiden per ärende och kännetecknas av att organisationen snarare 

intresserar sig för klienter som grupp än som enskilda individer. Det handlar om 

masshantering av ärenden. Den fjärde dimensionen är intresseorientering som innefattar 

en inriktning mot att organisationen tar tillvara på andra intressen än enbart klienternas. 

Det handlar i stort om en avvägning mellan service och kontroll. Den femte och sista 

dimensionen är avståndet, denna dimension beskriver att det är det organisatoriska 

sammanhanget som avgör närheten och varaktigheten i klientrelationer. Så litet avstånd 

som möjligt blir viktigt desto mindre vi vet om sambandet mellan åtgärd och önskad 

effekt samt när klienterna inte riktigt passar in i de administrativa kategorierna. Dock när 

det gäller organisationer med snäv specialisering är närhet i relationer inte speciellt 

önskvärt varken från klienter eller gräsrotsbyråkrater. I organisationer där det finns en 

önskad närhet i klientrelationen kan det dock uppstå en konflikt med de ständigt 

påtryckande effektiviseringskraven i samhället. Detta eftersom ett minskat avstånd innebär 

en ökad tidsåtgång (Johansson, 1992). 

 

Wolmesjö (2014) beskriver att biståndshandläggares formella handlingsutrymme, och 

därmed handlingsfriheten, krymper i takt med att det införs formella riktlinjer om hur 

biståndshandläggning ska gå till. Andersson (2004) visar på att Sverige sedan 1990-talet 

har utgått från en så kallad beställar- och utförarmodell när det gäller handläggningen av 

bistånd för äldre. Detta innebär en specialiserad biståndshandläggning. Grunden för rätten 

till bistånd enligt Socialtjänstlagen är en behovsprövning. Studier har visat skillnad på 

traditionell organisering och specialiserad handläggning där den specialiserade modellen 

bland annat generellt beviljar mindre tid. Behovsprövningen i Sverige har på senare tid 

mer och mer standardiserats gällande hjälpinsatser (Andersson, 2004). Detta beskriver 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) som konstruktionsprocessen, vilket går ut på att individen 

ska formas och passa in i de insatser som finns. Detta leder i sin tur leder till att de 

befintliga insatserna som finns är utgångspunkten för vad som egentligen ska efterfrågas 

snarare än tvärtom. 

 

2.4 IBIC - individens behov i centrum 

IBIC är en modell som biståndshandläggare utgår ifrån vid handläggningen av ärenden. 

Syftet med individens behov i centrum, IBIC, är att det ska kunna vara ett stöd för 

handläggarna men även för de som arbetar med verkställighet i deras arbete att identifiera 

och beskriva individens behov, egna resurser, resultat och mål. Individens behov är det 

som behöver styra vilka insatser som kan erbjudas och sedan i förlängningen hur 

insatserna utformas. Med ett behovsinriktat arbetssätt inventeras individens resurser, 

behov och mål. Detta görs innan insatsen bestäms och är därmed utgångspunkten för hur 

insatsen kan utformas, genomföras och hur uppföljningen ska se ut (Socialstyrelsen, 

2016). 
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Socialstyrelsen (2016) påvisar flera studier som granskat dokumentation inom 

verksamheter som utreder och verkställer olika insatser. I dessa framgår det att många av 

verksamheterna är insatsstyrt snarare än behovsstyrt. Detta innebär att vi försöker att 

anpassa individen att passa in i en förutbestämd utformning av insatser som finns inom 

organisationen. De insatser som finns tillgängliga får då styra de frågor som handläggaren 

ställer till individen. Detta påverkar handläggningen och genomförandet av insatserna.  

2.5 Självbestämmande 
Gunnarsson och Karlsson (2013) beskriver att i mötet med en hjälpsökande finns ett 

komplicerat och komplext förhållande. Individen kan sägas vara ett objekt i den mening 

att hen är beroende av andra och blir därför föremål för experters åtgärder. Samtidigt som 

detta är hen ett subjekt, i den bemärkelsen att hen uppfattas som aktiv och 

självbestämmande. När det gäller biståndshandläggarnas roll är detta ett återkommande 

dilemma. I rollen som myndighetsutövare handlar det om att ta ställning till när och om de 

ska ingripa. Ett ständigt återkommande dilemma inom äldreomsorgen handlar därför om 

att, samtidigt som respekt för den enskildes självbestämmande och integritet är av största 

vikt, finns ett ansvar för en att för en fullgod omsorg med goda levnadsförhållanden. 

Relationen mellan självbestämmande, övergrepp och underlåtenhet kommer ständigt förbli 

ett dilemma inom äldreomsorgen. Dilemmat påverkar inte enbart den äldres möjlighet att 

få den hjälp hen behöver, utan även arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen. 

Denna situation skulle kunna förbättras med bland annat utbildningar som ger kunskap om 

äldre, alkohol och missbruk samt tillgång till handledning (Gunnarsson & Karlsson, 

2013). Ett annat klassiskt dilemma för biståndshandläggarna är enligt Staaf och Wolmesjö 

(2014) att de ska skapa delaktighet samt att kunna ta beslut för någon annans bästa.  

 

Staaf och Wolmesjö (2014) beskriver att individens självbestämmanderätt och rätt till 

frihet och värdighet är grundbulten inom frivillig lagstiftning, vilket Socialtjänstlagen är, 

som förutsätter samtycke från den enskilde för att insatser ska utföras. Ibland uppstår 

svårigheter att hålla fast vid denna princip, då den enskilde anses fara illa och tackar nej 

till insatser. Alla har rätt att tacka nej till erbjudanden om frivilligt bistånd, under 

förutsättning att individen själv är beslutskapabel. Äldre kan dock vara i gränslandet 

mellan full handlings- och beslutsförmåga och mer eller mindre brister i den rollen, vilket 

försvårar denna självklara princips upprätthållande. Medverkar den uteblivna insatsen till 

att en fara för liv och hälsa uppkommer för den enskilde kan kravet inom Socialtjänstlagen 

om “god vård av hög kvalitet” inte upprätthållas varpå socialtjänsten då bryter mot lagens 

bestämmelser. Av detta skäl är det av yttersta vikt att försöka upprätthålla en fungerande 

kontakt med den biståndsbehövande och bedriva ett motiverande arbete i syfte att få den 

enskilde att motta behövliga biståndsinsatser.  

 

Andersson (2004) skriver om den byråkratiserade biståndsprövningen med alltmer 

standardiserade insatser som förekommer i Sverige innebär ett minskat utrymme för den 

enskildes delaktighet och därmed försvagas det sociala medborgarskapet. 

Behovsbegreppet inom socialt arbete har en normativ karaktär i den mening att det är 

professionella som definierar vad som är ett behov. Upplevda behov likställs många 



11 
 

gånger med önskemål, och får därför i praktiken litet utrymme i handläggningsprocessen. I 

begreppet uttrycka behov återfinns upplevda behov, men innefattar även att den enskilde 

är aktiv och uttrycker sina behov. För att foga samman detta med äldreomsorgen, är det 

mycket troligt att den äldres uttryckta behov inte ges utrymme med tanke på att den grupp 

äldre som söker bistånd i många fall inte är en aktiv grupp (Andersson, 2004) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Professionsteori 

Blom och Morén (2015) skriver att socialt arbete historiskt har växt fram och blivit en 

integrerad del av den kommunala förvaltningen. Det sociala arbetets utveckling från att 

vara en del av fattigvården till att utföras av anställda tjänstemän ställde ett helt annat krav 

på utbildning än tidigare. Idag finns socialhögskolor, forskarutbildningar inom ämnet 

socialt arbete samt institutioner för socialt arbete på många platser runt om i Sverige. Allt 

detta har bidragit till att socialt arbete vilar på en egen kunskapsbas, och att vi därför kan 

prata om socionomer som en egen profession. Professioner kan beskrivas som yrken där 

den praktiska yrkesutövningen baseras på vetenskaplig forskning. Kunskapsbasen ska i sin 

tur vara accepterad och ha förtroende av allmänheten och vara legitimerad av samhället. I 

praktiken innebär detta yrkesgrupper som har en utbildning på högskolenivå. Inte minst 

socionomutbildningen har genomgått denna akademiseringsprocess (Blom & Morén, 

2015). 

 

Författarna menar vidare att det finns ett flertal olika svar på vad socialarbetaruppdraget 

faktiskt innefattar. Ett svar kan vara att uppdraget kommer från den organisationen där 

socialarbetaren är anställd och att denne förväntas utföra ett antal uppgifter inom 

verksamheten. Ett annat kan vara att uppdraget kommer från klienten som uppgiften 

handlar om att identifiera behov och därefter utforma insatser utifrån klienternas specifika 

önskemål och behov. Ett tredje svar kan innebära att socialarbetarens uppdrag kommer 

från samhället i den mening att samhället ger professionen i uppdrag att bistå medborgare 

som hamnat i en utsatt livssituation. Detta innebär i sin tur att socialarbetaren ges relativt 

stort utrymme att fritt utforma sitt arbete utifrån sin särskilda kompetens. 

Samhällsuppdraget är överordnat vilket kan leda till att yrkesgruppen i genomförandet av 

sitt arbete kan hamna i konflikt mellan professionen och den egna organisationens uppdrag 

och mandat (Blom & Morén, 2015). 

 

Morén (2015) menar att socialt arbete är organisationsberoende. Socialt arbete i Sverige 

bedrivs i huvudsak inom offentliga organisationer även om det finns privata undantag. 

Kopplingen till samhället är i hög grad ständigt närvarande, samt det organisatoriska 

beroendet för att kunna genomföra sitt arbete. Detta organisationsberoende är en 

ofrånkomlig del professionsutövningen, men är även något som borde ifrågasättas. En 

fråga som författaren menar är relevant att ställa sig är om organisationen ska forma 

professionsutövningen eller om det snarare är professionen som ska forma och sätta prägel 

på organisationen. 

 

Enligt ett verksamhetsperspektiv är det den specifika verksamheten som formar 

socialarbetarens yrkesutövning medan det inom ett professionsperspektiv snarare är 

tvärtom, att det är professionsutövningen som ska forma den enskilda verksamheten där 

det sociala arbetet bedrivs. Socialt arbete har historiskt växt fram och blivit en viktig del 

av samhället när det gäller att bistå människor i utsatta livssituationer, vilket bidragit till 

att socionomer som grupp istället formats efter yrket i den tillhörande verksamheten. 
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Verksamhetsperspektivet och yrkesrollen har fått allt större betydelse än professionsrollen. 

Därför är det av största vikt att diskutera professionsteori i relation till socionomyrket för 

att markera att socionomer som grupp ytterst står i samhällets och allmänhetens tjänst. 

(Blom & Morén, 2015). 

 

Morén (2015) skriver att socialarbetare kan lätt glömma sin 

socionomprofessionstillhörighet och låter sig ensidigt formas av yrket och den 

organisation som hen tillhör. Detta gör att identifikationen snarare handlar om 

organisationens mål och regelsystem, vilket innebär att denne blir tjänsteman och inte 

professionsutövare. Detta innebär i sin tur en risk för glidning, att socialarbetaren kommer 

att representera organisationen och myndigheten istället för professionen och klienten. 

Socionomer har även en tendens att bli tillfällighetsakademiker. Detta innebär att 

socionomer under sin utbildning tar till sig och beaktar vetenskapliga krav som ställs men 

att de i alldeles för hög grad i sin yrkesutövning låter sig formas av regelsystem och 

politiska påbud inom den organisation där de arbetar. I sin tur leder detta till att 

socionomer glömmer sin vetenskapliga grund och sin professionsidentitet. Ett exempel i 

hur detta kan ta sig uttryck i praktiken är att det talas om att socialarbetaren ”handlägger 

ärenden” istället för människor. Ett annat vanligt uttryck för socialarbetare när de ska 

beskriva sin arbetsbelastning är att de nämner att de har många ärenden på sitt bord, vilket 

är en benämning som egentligen inte är användbar när vi tänker på att det handlar om 

människor. Ingen skulle säga att de har många “människor på sitt bord” vilket uttrycket 

om många ärenden på sitt bord faktiskt innebär. Det är även påfallande många 

socialarbetare som väldigt fort anammar sin yrkestitel och mer sällan också markerar sin 

professionstitel som socionom (Morén, 2015). 

 

3.2 Domänteori 

Blom och Morén (2015) menar att en offentlig organisation för socialt arbete 

kännetecknas av att den är politiskt styrd av exempelvis en socialnämnd. 

Arbetsuppgifterna som utförs i praktiken är delegerat till olika professioner, såsom 

socionomer. 

 

Domänteori handlar om att organisationer för socialt arbete på lokal nivå påverkas av tre 

olika domäner; politikens domän, förvaltningens domän samt professionens domän. Den 

politiska domänen handlar om beslut som fördelar makt, välstånd och resurser i samhället 

samt den övergripande styrningen av verksamheter. Denna domän bygger även på 

principen om ideologi och folklig representation. Förvaltningens domän har till sin uppgift 

att upprätthålla struktur och styrning som säkerställer en implementering av de politiska 

besluten. Denna domän bygger på principen om byråkrati och saklighet (vertikalt). Den 

professionella domänen innefattas av samhällets uppdrag att företräda och bistå utsatta 

människor i samhället samt verka för en förbättring av samhälleliga levnadsvillkor. Denna 

domän bygger på principen om expertis och kollegialitet (horisontellt). Morén, Perlinski 

och Blom (2015) menar att de olika arbetsuppgifterna som rör att bistå utsatta människor 

kan se olika ut och att professioner inom socialt arbete har en relativt stor autonomi i den 

egnas yrkesutövning, då de har specialiserad kunskap och genom att de vägleds av 
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vetenskaplighet och professionella standarder. Men att det dock i praktiken kan handla om 

att professioner tvingas att finna sig att bli kontrollerade genom att deras 

professionsutövning organiseras efter en icke-professionell logik. 

 

Mellan de tre domänerna sker det enligt Morén et al. (2015) en ömsesidig påverkan mellan 

inflytande och makt. Detta innebär att politiken styr via förvaltningen vilka villkor som 

finns för professionsutövningen, men samtidigt har professionerna ofta ett inflytande över 

den politiska domänen. Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver att tillämpningen av lagar 

är delegerad till enskilda tjänstemän. De som sedan verkställer dessa beslut är olika chefer 

inom området. Tjänstemännen har i sin tur stort inflytande, vilket innebär att de politiska 

besluten i praktiken många gånger anses utformas av bland annat handläggare inom olika 

verksamheter.  

 

Socialarbetares professionsutövning styrs av politik och förvaltning i den bemärkelse att 

det i varje specifik lokal organisation finns ett antal mål, direktiv och regler som är 

bestämda i politikens och förvaltningens domän. Dessa styr på olika sätt socialarbetaren i 

arbetet med klienter. Utöver detta finns en ständig påverkan från omvärlden (Blom & 

Morén, 2015). Morén et. al (2015) beskriver vad professionsutövning i socialt arbete 

innebär och att det inte är lika entydigt, men det kan avse en verksamhet som på 

vetenskapliga grunder, med beprövad erfarenhet och olika etiska regler bistår utsatta 

människor. För att centrala myndigheter ska kunna planera och kontrollera vad 

professionsutövare gör, förutsätts det att professionsutövarna arbetar någorlunda enhetligt 

och på ett standardiserat sätt, genom dokumentation och redovisning, för att deras arbete 

ska kunna vara genomskinliga och styrbara inför ledningen för verksamheten. 
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4. Metod  

4.1 Kvalitativ metod 
Vår undersökning är utformad för att få djupgående kunskap i hur biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen upplever arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk. Därför 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ metodansats för att på bästa sätt besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar. Ahrne & Svensson (2015) menar att kvalitativ 

metod brukar användas som begrepp för alla olika typer av metoder som bygger på 

intervjuer, observationer eller textanalyser som inte direkt är utformade för att analyseras 

kvantitativt med hjälp av exempelvis statistiska metoder. Denna beteckning är även den 

som är internationellt mest gångbar.  

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in 

vårt empiriska datamaterial. Enligt Bryman (2011) används kvalitativa intervjuer när 

fokus ska ligga på intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser av ämnet samt 

när forskaren är ute efter fylliga och detaljerade svar. Kvalitativa intervjuer ger även 

forskaren en flexibilitet, och det är av största vikt att tonvikten i intervjun ligger på det 

som intervjupersonen själv anser vara viktigt. 

4.2 Urval 
I undersökningen har vi använt av ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2011) innebär detta 

att forskaren gör sitt urval med en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Målgruppen som var föremål för vår undersökning 

var biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Sverige. Vi valde 

denna målgrupp, eftersom dessa personer i sitt dagliga arbete har stor insyn i hur 

handläggningen för äldre personer med alkoholmissbruksproblematik ser ut. Våra 

intervjupersoner hade upp till 25 års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. Via mail tog 

vi kontakt med fyra biståndshandläggare som vi visste handlägger ärenden inom ramen för 

äldreomsorgen. Vi fick snabbt kontakt med dessa och de var alla intresserade av att delta i 

vår undersökning. När det gäller kvalitativ forskningsmetod menar Andersson & Ahnlund 

(2009) att mindre urval många gånger är att föredra i jämförelse med stora 

sannolikhetsurval. Detta eftersom kvalitativ metod till stor del innebär att gå in på djupet 

och att undersöka ett mer givet fenomen, än att skrapa på ytan. Enligt Bryman (2011) 

rekommenderas ett målinriktat urval när det gäller intervjustudier inom kvalitativ 

forskning, eftersom urvalsformen i grunden är av ett strategiskt slag, det inbegriper ett 

försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. Lantz (2014) 

menar att så länge syftet med undersökningen är att förklara ett fenomen, exempelvis en 

social process, snarare än att dra slutsatser om något enskilt värde inom en population 

finns det inga problem med att använda en urvalsprocedur som inte är slumpmässig 

4.3 Litteratursökning 
I arbetet med att få fram relevant forskning har vi använt oss av olika databaser via Umeå 

Universitetsbibliotek, framförallt Socindex. En stor del av detta arbete utgör även utgivna 
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böcker i tryckt format. Dessa har vi framförallt hittat genom att studera litteraturlistor från 

tidigare forskningsarbeten. 

4.4 Datainsamling 
Det finns olika varianter av kvalitativa intervjuer. Den intervjuform som vi har använt oss 

av i vår undersökning är semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) ger 

semistrukturerade intervjuer intervjupersonerna relativt stor frihet att berätta fritt genom 

bland annat öppna frågor, samtidigt som den är styrd av ett klart och tydligt syfte. Inför 

intervjuerna ska en intervjuguide utformas (se bilaga 2) Intervjuguiden för en 

semistrukturerad intervju ska innehålla specifika teman som ska täckas in under 

intervjutillfället, och under varje tema formuleras ett antal frågor. Intervjuguiden ska vara 

flexibel, men i stort sett ställs frågorna i den ordning det var tänkt. Denna intervjuform 

rekommenderas att användas när bland annat syftet med studien är tydligt, samt när det 

handlar om ett flertal intervjupersoner (Bryman, 2011). Den intervjuguide vi utformade 

innehöll tre olika huvudteman; äldre och missbruk, biståndshandläggares 

handlingsutrymme och äldres självbestämmande. Under dessa teman formulerade vi 

sammanlagt 19 frågor. Utöver detta inledde vi intervjuerna med några få korta 

bakgrundsfrågor för att få en bredare bild och större förståelse för intervjupersonerna samt 

ställde ett antal följdfrågor under varje intervju. Intervjuerna pågick mellan 50-60 minuter 

och varje intervju spelades in för att sedan transkriberas.  

4.5 Analys 
Vi har använt oss av en konventionell kvalitativ innehållsanalys för att analysera den 

insamlade empirin. Arbetsgången i en innehållsanalys handlar enligt Bryman (2011) om 

att till en början läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att sedan finna 

meningsbärande enheter, det vill säga meningar, fraser eller stycken som anses viktigt för 

studiens syfte. Dessa enheter ska sedan kodas genom att sätta en etikett vid sidan om de 

meningsbärande enheterna som kortfattat beskriver dess innehåll. Därefter ska koder med 

liknande innehåll föras samman i olika grupper och bilda kategorier. I detta skede av 

analysen är det viktigt att se till att kategorierna är fullständiga och ömsesidigt uteslutande, 

vilket betyder att en och samma kod inte ska passa in under flera olika kategorier (se 

bilaga 3). 

 

Hsieh och Shannon (2005) påvisar att en konventionell innehållsanalys präglas av en 

induktiv ansats, vilket innebär en empirinära kodning utan några förutbestämda kategorier. 

Detta brukar även framhållas som denna analysmetods fördel, att kunskapen grundar sig i 

intervjupersonernas unika perspektiv, eftersom den ger direktinformation från 

intervjupersonerna utan att föra in några förutbestämda teoretiska perspektiv. I en 

konventionell innehållsanalys handlar det även om att under analysarbetet förflytta sig 

från en manifest nivå till en latent nivå, det vill säga från en beskrivande nivå av det som 

faktiskt sägs i intervjuerna, till en mer underliggande nivå av det som kommer fram 

mellan raderna. Därmed menar Bryman (2011) att det sista steget i analysprocessen är att 

identifiera ett tema. Ett tema är den underliggande meningen i datamaterialet, forskarens 

egna tolkning och den röda tråden som återkommer i kategori efter kategori.  
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4.6 Validitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det av största vikt att diskutera studiens validitet. 

Dock krävs det att diskussionen anpassas till den aktuella undersökningen, och att därmed 

kvalitetsbegreppen validitet, reliabilitet samt generalisering formuleras om i former som är 

relevanta för intervjustudier. Reliabilitet relateras till forskningens tillförlitlighet. Det kan 

handla om allt från hur väl forskningen kan återanvändas vid andra tidpunkter eller av 

andra forskare, till huruvida intervjupersonerna kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare eller ändra sina svar under intervjuns gång. Intervjuns reliabilitet brukar 

diskuteras i former av om exempelvis intervjuaren omedvetet har ställt ledande frågor, 

vilket i sin tur har haft inverkan på intervjupersonernas svar och därmed resultatet av hela 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi använde oss av samma intervjuguide i 

samtliga intervjuer för att inte frågorna skulle ändras mellan de olika intervjuerna. I 

intervjuguiden hade vi endast öppna frågor, eftersom vi var intresserade av att få höra 

intervjupersonernas perspektiv, samt att de skulle ges möjlighet att berätta relativt fritt 

kring ämnet.  

 

En intervjustudies validitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014) i termer av studiens 

giltighet, trovärdighet och riktighet. Det handlar om den valda metoden verkligen mäter 

det den avser att mäta, det vill säga om intervjuerna speglar det vi faktiskt intresserar oss 

för. Validiteten innefattar även i vilken mån de slutsatser stämmer överens med vad som 

framkommer i intervjuerna. Vi började vår undersökning med att läsa in oss på området 

och valde därefter vilken typ av metod vi skulle använda oss av. Detta för att göra det 

möjligt för oss att välja lämplig metod utifrån syftet med studien. Vi har medvetet infogat 

en mängd citat i själva redovisningen av empirin för att på ett ännu tydligare sätt visa på 

vad intervjupersonerna faktiskt har sagt och hur de har uttryckt sig. I analysarbetet har vi 

hela tiden utgått från den insamlade empirin både när det gäller analysen samt 

diskussionen. Vi avvaktade tills vi gjort klart samtliga intervjuer innan vi bestämde oss för 

vilken metod vi skulle använda oss av för att analysera den insamlade empirin. Detta för 

att analysmetoden skulle anpassas till vad vi faktiskt samlat in, och inte tvärtom. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att om resultaten i intervjustudier anses vara 

tillförlitliga (reliabla) samt giltiga (valida) är den återstående frågan i vilken mån resultatet 

är överförbart till andra undersökningspersoner, situationer eller kontexter. Denna 

generaliserbarhet är något som ständigt diskuteras i förhållande till intervjustudier och kan 

benämnas som den externa validiteten. En av de vanligaste invändningarna mot kvalitativa 

intervjustudier är att det är för få intervjupersoner för att det ska vara möjligt att 

generalisera resultatet. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att generaliseringen dock 

inte är irrelevant för kvalitativ forskning, utan försök till generaliseringar måste göras med 

försiktiga bedömningar av forskningsresultatens möjlighet att överföras till andra områden 

eller miljöer. En typisk generalisering inom kvalitativ forskning handlar om huruvida 

resultaten går att överföras på andra personer eller sociala sammanhang som i något 

avseende liknar dem man har studerat i sin studie. När det gäller generaliserbarhet är det 

dock viktigt att påpeka att vi aldrig med säkerhet kan veta att nästa fall hade sett likadant 

ut och att därför forskaren bör vara försiktig och självkritisk till sina slutsatser. När det 
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gäller generaliserbarheten av vår studie vill vi börja med att påtala att syftet med vår studie 

inte var att kunna generalisera resultatet till någon större population, utan vår avsikt var att 

få en djupgående kunskap om ämnet. Vi ser att det finns en möjlighet till generalisering i 

de fall där sociala sammanhang och kontexter liknar det som vi undersökt. Därför har vi 

även varit noga med att beskriva den verksamheten vi undersökt i möjligaste mån utan att 

för den delen göra det möjligt att identifiera enskilda personer.  

4.7 Arbetsfördelning 
Vi har genomgående arbetat tillsammans med de olika delarna i vår kandidatuppsats. 

Vissa delar av de olika avsnitten har vi valt att dela upp mellan varandra, men vi har alltid 

sammanställt det slutliga resultatet tillsammans. Vi har bägge två deltagit i alla intervjuer. 

Vi hjälptes under intervjuerna åt att ställa relevanta följdfrågor, men vi hade 

huvudansvaret för var sin del av intervjuerna. Vi delade transkriberingen så vi 

transkriberade två intervjuer var.  

4.8 Etisk diskussion 
Vetenskapsrådet (2002) påvisar att det finns ett krav på att forskning ska utföras, samtidigt 

som det finns ett individskyddskrav som innebär att individer inte får utsättas för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet består av fyra 

forskningsetiska principer som kan sägas vara huvudkrav när det gäller forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera deltagarna om undersökningens syfte, vad en medverkan i projektet innebär, att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att forskningspersonerna själva har rätt att bestämma om sin 

medverkan, vilket innebär att forskaren måste inhämta samtycke från samtliga 

forskningspersoner. Forskningspersonerna ska dessutom kunna avbryta sin medverkan 

utan att ge någon närmare förklaring samt utan att de utsätts för negativa följder. 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras så obehöriga inte kan ta del 

av dem. Nyttjandekravet innefattar att det insamlade materialet från enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har vi 

förhållit oss till dessa krav genom att vi i vårt informationsbrev till intervjupersonerna 

informerat om ovanstående etiska krav. Vi har även inhämtat ett skriftligt samtycke från 

samtliga intervjupersoner samt i informationsbrevet meddelat om att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst samt utan närmare förklaring. Intervjupersonerna är helt 

anonyma och det går inte heller att identifiera enskilda personer i resultatet. För att lyckas 

med detta har vi bland annat avidentifierat citat och uppgifter som vi använt oss av. Det 

insamlade datamaterialet har dessutom endast använts för studiens syfte.  
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5. Redovisning av empirin  

5.1 Äldre och alkoholmissbruk - ur en biståndshandläggares synvinkel 
När det gäller ökad alkoholkonsumtion bland äldre fick vi blandade svar från våra 

intervjupersoner. På frågan om hur biståndshandläggarna upplever att alkoholmissbruk ser 

ut bland äldre personer som är föremål för insatser från äldreomsorgen menade vissa av 

intervjupersonerna att var väldigt svårt att svara på den frågan. Upplevelsen är att de som 

handläggare inte har full insyn i problemet. Andra menade att de upplever att 

alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat och att problematiken har förändrats. De menar 

att ökningen inte är många procentantal och att de som biståndshandläggare inte har sett 

någon tydlig ökning i sitt dagliga arbete, utan det är samhället i stort som påvisar 

ökningen. Vissa menar att de inte frågar rakt ut om alkoholvanor utan om det förekommer 

ett missbruk är problemet ofta redan väldigt stort när det når biståndshandläggarna: 

 

” alltså det är ju ser man på alla så är det ju inte så stor procent som har aktivt alkoholmissbruk och om jag 

då tittar på mina områden så är det ju… sen är det ju de här som jag inte känner till det finns ju säkert såna 

som vi inte har insyn i men det är inget som vi sett i det där med fallfrekvens eller in och ut på sjukhus som 

många gånger är… men ja… ett tiotal skulle jag tro” (Ip3). 

 

Någonting som många av intervjupersonerna menade på var att äldre personer ofta har 

anhöriga som hjälper dem att ansöka om bistånd och på så sätt kommer i kontakt med en 

biståndshandläggare. Många äldre personer med alkoholmissbruk har inte kvar närstående 

och anhöriga i sina liv: 

 

” många som har ett alkoholmissbruk har inte så många nära kvar, varken barn eller vänner, och vännerna 

man har kanske är i samma situation som dem, en sån gång är det ju betydligt svårare än om de faktiskt har 

anhöriga, för har de anhöriga så kan man ju ta in dom i processen” (Ip4). 

 

När vi frågade våra intervjupersoner om vad de tror är anledningen till att 

alkoholmissbruket bland äldre har ökat får vi liknande svar från alla, de upplever att det 

till störst del beror på ångest och ensamhet. Intervjupersonerna menade att ett av de 

vanligaste tecknen på alkoholmissbruk bland äldre är fallolyckor som medfört att personer 

fått åka in och ut från sjukvården. Det kan också handla om att när en biståndshandläggare 

startar en utredning kan det visa sig att den enskilde är undernärd och att detta kan bero på 

en missbruksproblematik. Intervjupersonerna menar att de flesta försöker dölja och 

förneka sitt missbruk, och att de ofta får ta del av många bortförklaringar till händelser 

som är kopplade till den enskildes alkoholkonsumtion. Våra intervjupersoner upplever att 

det ofta är svårt att upptäcka missbruk, för de flesta är väldigt duktiga på att dölja 

missbruket och att de ofta är manipulativa i möten: 

 

” Jag har aldrig varit med om att någon säger att jo ja jag dricker mycket, utan då är det ju så att de kan 

vara att ”vi hade ju barnen hemma i helgen, eller vi tog oss bara något glas vin” och så och nämen du vet 

jag har ju inte varit och pantat burkar på länge och så, det finns mycket bortförklaringar” (Ip4). 

 

Under våra intervjuer framkom det att det inte finns några specifika insatser, som är 

reglerat via Socialstyrelsen, mot äldre med missbruk utan de har en egen kommunal 



20 
 

hemtjänstliknande insats som de kan erbjuda denna målgrupp. Insatsen är utformad så att 

det är ett team som kommer hem till brukarna och stödjer dem i hemmet. Insatsen får den 

enskilde prova på i sex veckor innan beslut om insatsen tas. För att bli beviljad denna 

insats krävs det att den enskilde inte är i ett aktivt alkoholmissbruk och har viljan att sluta 

dricka: 

 

” Vi har ju en speciell arbetsgrupp eller personalgrupp som kan stötta personer som just har 

alkoholmissbruk. Då har vi ett samarbete mellan individ och familjeomsorgen. Den gruppen är ju specifikt 

inriktade mot äldre med missbruk (…) Så det här är ju en insats där de kan försöka hålla personerna… 

försöka motivera dem att hålla dem nyktra. Det är väl det de handlar om, öppenvård, men samtidigt är de ju 

som en hemtjänstgrupp också för de utför ju vissa insatser och de är väl mycket den mer sociala biten” (Ip1) 

 

I intervjuerna framkom det att biståndshandläggarna anser att det behövs mer kunskap om 

missbruk bland äldre, speciellt i verkställigheten då de ibland får upplysningar från 

hemtjänsten om att personalen inte känner sig tillräckliga för att kunna möta upp behoven 

som den enskildes med alkoholmissbruk har. Vissa menade på att det vore bra om det 

utformades fler insatser, exempelvis daglig sysselsättning, som de skulle kunna erbjuda 

denna målgrupp, då de känner att det finns en brist i vad som de kan erbjuda: 

 

“Näe, det finns brister i kunskapen om missbruk… I ett av mina områden, och där ser man ju mycket 

svårare ärenden med missbruk, där är hemtjänsten jätteduktiga… och de säger ju själva att de ser det här 

mer och mer, de är personer som… de räcker inte riktig till i det arbete som de gör utan personerna skulle 

behöva något annat typ av stöd också, och även för oss är det ju någonting som är ganska nytt, som vi 

pratar om rätt mycket att det är fler och fler ärenden som tar mer tid och att det är fler aktörer som vi ska 

samarbeta med… näe mer kunskap om det absolut, det behöver vi alla som jobbar” (Ip4) 

5.2 Biståndshandläggning inom ramen för äldreomsorgen 

5.2.1 Biståndshandläggning 

De biståndshandläggare som ligger till grund för vårt resultat visar på att det finns olika 

erfarenheter av att arbeta med äldre och missbruk. Biståndshandläggarna har olika 

erfarenheter när det gäller alkoholkonsumtion inom alla åldersgrupper, detta eftersom de 

handlägger alla ärenden över 18 år. Intervjupersonerna poängterar dock att 

biståndshandläggningen utöver äldre är en mycket liten del av arbetet. När det gäller 

gruppen äldre menar våra intervjupersoner att det ofta finns fler saker som utgör 

problematiken förutom äldres ålder, det kan vara demenssjukdomar men också 

alkoholproblem. Biståndshandläggningsprocessen menar våra intervjupersoner är likadan 

för ett missbruksärende som vilket ärende som helst, hanteringen är inte annorlunda utan 

det är bara en annan problematik och ett annat utgångsläge. Det som kan bli är att i 

missbruksärenden kan den enskilde eventuellt bli föremål för dubbla insatser. 

Intervjupersonerna trycker lika mycket på den enskildes samtycke när det gäller äldre med 

alkoholmissbruk, de menar att där handlar det mycket mer om att motivera och i vissa fall 

även övertala den enskilde att ta emot hjälp: 

 

” det är svårare att övertala dem att ta emot hjälp än dem som inte har det, ofta kan det handla om att 

övertala folk att ta emot hjälp, det kan vara ganska så svårt med dem som har ett missbruk” (Ip2). 
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Det som biståndshandläggarna kan besluta om är hemtjänst, trygghetslarm, växelvård, 

korttidsvistelse, särskilt boende samt färdtjänst. Något som berördes under många 

intervjuer var begreppet skäligt och hur vissa menade att de påverkar 

handläggningsprocessen genom att det är skälig levnadsnivå eller inte som påverkar 

handläggningstiden. Detta förekommer ofta när det är äldre personer med ett missbruk 

som ska utredas för eventuella insatser, att utreda om deras livssituation kan anses som 

skälig. Intervjupersonerna pratade även om att en stor del av handläggningsprocessen 

handlar om att motivera sina beslut på ett bra sätt som bidrar till en ökad förståelse både 

för den enskilde men även för anhöriga. I intervjuerna framkom det att det som 

aktualiserar en äldre till en utredning är en ansökan som inkommer, antingen muntligt eller 

skriftligt. Den enskilde måste själv göra ansökan och själv vilja ha hjälp. Den äldre har rätt 

att söka om vilka insatser den själv vill, men kan inte bli beviljad vad som helst. 

Intervjupersonerna ger en bild av att det ofta är oroliga anhöriga som i samråd med den 

enskilde ansöker om hjälp. Resultaten från intervjuerna visar på att anhöriga ofta kan 

underlätta utredningsprocessen genom att vara med under bland annat hembesöken: 

 

” När närstående, som har stor oro som vill vara med så sitter man ju där och försöker komma fram till 

något bra, som den enskilde också tycker är bra. Det känns som det är bra att det är både närstående och 

flera som är där så får man mycket gjort på en gång” (Ip3). 

 

5.2.2 När den äldre inte vill ta emot hjälp 

Ett dilemma som kommer naturligt med detta är när den enskilde inte vill ha hjälp från 

äldreomsorgen, och anhöriga anser att insatserna måste sättas in för att personen i fråga 

ska klara sig. Intervjupersonerna beskrev att många gånger vill anhöriga det bästa för 

exempelvis sina föräldrar, men om inte samtycke och viljan att få hjälp finns hos den 

enskilde menar intervjupersonerna att det är svårt att möta dessa upprörda anhöriga. 

Intervjupersonerna menar att det ofta upplever att det blir jobbiga möten angående detta. 

 

” många gånger är det ju upprörda anhöriga, det är ju väldigt vanligt… både via telefon men även när man 

sitter i möten, att dom tycker ju att man är jättedålig, kommunen är jättedålig, och att det finns ingen 

äldreomsorg. Det är en bit, sen så kan det ju även vara personliga påhopp att jag är jättedålig för jag har 

fattat detta beslut och att jag borde ju förstå att min mamma är jättedålig och hon kan verkligen inte bo 

hemma… det är ju väldigt vanligt med arga anhöriga”(Ip4). 

 

När det gäller äldre personer som inte har full handlings- och beslutsförmåga av olika 

anledningar, menar våra intervjupersoner att de är skyldiga att ansöka om en god man. Om 

det finns läkarintyg på att den enskilde inte anses ha full handlings- och beslutsförmåga 

bör en anmälan om god man lämnas in. De poängterar också att det är väldigt svårt att få 

en god man mot sin egen vilja. De menar att när det gäller personer som inte riktigt har 

full handlings- och beslutsförmåga är det ofta deras anhöriga som gör ansökan om hjälp. 

Om det finns många anhöriga som tycker olika när det gäller den enskilde, kan det enligt 

intervjupersonerna även vara lämpligt med en god man som går in och sköter 

vårdplaneringen kring den äldre. 
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5.2.3 Delaktighet underlättar 

När vi under intervjun började avsluta samtalet kom vi naturligt in på äldres delaktighet i 

handläggningen och de beslut som fattas. Alla intervjupersonerna var överens om att det är 

av största vikt att ha med den äldre i samtalet, detta gällde äldre med och utan 

missbruksproblematik. De berättade att det är den äldres beskrivningar av vad de behöver 

hjälp med som är det som är grunden för beslutet som fattas och att den enskilde så långt 

som möjligt ska vara med i samtalet. Även i de situationer då det antingen är utrett att 

personen inte har full handlings- och beslutsförmåga genom exempelvis en 

demenssjukdom, eller om det bara finns funderingar om att personen inte förstår fullt ut 

vad som händer, menar intervjupersonerna att den äldre ändå ska vara med, eftersom 

insatsen och beslutet gäller hen. En av intervjupersonerna betonar vikten av den enskildes 

beskrivningar eftersom olika personer kan uppleva samma situation väldigt olika: 

 

”En del som knappt kan gå tycker att de klarar sig ganska bra medan en annan som knappt kan gå tycker att 

de är jätterisiga och kräver att de ska få betydligt mer hjälp. Så personers egna upplevelser är jätteviktiga 

och stor del att ta med.” (Ip1) 

 

Intervjupersonerna beskrev att de äldre i vissa fall kan ha svårt att uttrycka sina behov. 

Detta kan även vara något som stämmer in på när det är anhöriga som exempelvis ansöker 

om hjälp att ta hand om en make eller maka. De berättade att de äldre kan ha svårt att 

uttrycka och beskriva exakt vad de behöver hjälp och stöd med, utan många gånger vet de 

bara att de inte orkar med situationen som den är i dagsläget. En av intervjupersonerna 

beskrev att det kan vara en fara i de lägen där personen själv har svårt att uttrycka sina 

behov, samtidigt som biståndshandläggaren har sin uppfattning om vad behoven är. Detta 

kan leda till att biståndshandläggaren beskriver vad hen upplever att behoven är för tidigt, 

vilket gör att den äldres upplevda behov kommer i skymundan. 

5.2.4 Hembesök 

Ett av de viktigaste skeendena i handläggningsprocessen, menar våra intervjupersoner, är 

hembesöken. Hembesöken bidrar till en ökad förståelse för den äldre som person, hur 

dennes levnadsstandard är och framförallt vad personen själv önskar. Hembesöken och 

den nära kontakten menar våra intervjupersoner är ett av de roligaste inslagen i deras jobb, 

samt att det påverkar handläggningstiderna på ett positivt sätt. Hembesöken bidrar till att 

det blir lättare att aktivt söka upp den äldres egen vilja över hur insatserna ska utformas. 

Intervjupersonerna menade även att det blir lättare att läsa mellan raderna om vad som är 

viktigt för den enskilde:  

 

” att… kunna få åka ut till människor och se hur det är i deras hemmiljö, hur dem bor och hur de har det 

hemma, man snappar upp väldigt mycket när man är ute på hembesök, jamen hur dem har det och hur dem 

lever, ja och då kan man ju… man kan ju inte snoka hemma hos dom men man kan se saker hos dom som 

man kanske inte skulle se om man träffat dem i en annan miljö” (Ip4), 

5.2.5 Samverkan mellan olika aktörer 

I våra intervjuer framkom det att det i handläggningsprocessen är viktigt med ett 

fungerande samarbete mellan olika aktörer. Det kan bland annat vara samarbete mellan 

Individ och familjeomsorgen, hemtjänsten, vårdcentralen och psykiatrin. Den upplevelse 
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som biståndshandläggarna vi intervjuade hade angående samverkan och samarbete var till 

stor del mycket positiv eftersom de handlar om samma förvaltning och samma lag. Vissa 

poängterade dock att det var lite situationsbundet till vilken person som samarbetet skulle 

ske med. Det framkom även att det är viktigt att alla som kommer i kontakt med äldre 

personer som far illa inte är rädda för att återkoppla till biståndshandläggarna om det. 

Hemtjänsten är en väldigt central roll för verkställigheten när det gäller äldre personer 

med omsorgsbehov och i synnerlighet i kontakten med äldre personer som lever med ett 

missbruk. Det är hemtjänsten som möter brukarna i deras hem, och hemtjänstens 

arbetsmiljö påverkas av att arbeta med personer som har ett alkoholproblem. Därför är det 

av yttersta vikt att samarbetet mellan biståndshandläggarna och hemtjänsten fungerar bra 

och att hemtjänsten påtalar om det finns problem med insatserna för den enskilde. 

 

Våra intervjuer visade att det genomgående sker individuella bedömningar kopplat till 

individens egna behov och att insatserna utformas utifrån den äldres behov. Det viktigaste 

med insatsplaneringen är att det finns samtycke hos den äldre samt att det poängteras att 

det är på frivilliga grunder som insatserna ska ske. Den enskilde har alltid rätt att avsäga 

sig insatser om hen inte vill ha dem eller anser att de inte är i behov av dem. 

Biståndshandläggarna som vi har intervjuat menar att de ännu inte är framme vid en 

specialiserad biståndshandläggning med standardiserade insatser. Vissa menar att det finns 

en viss styrning över vilka insatser som finns för att kunna tillgodose den enskildes behov 

och kanske inte alltid det finns möjligheten att gå efter den enskildes egen önskan: 

 

” Vi styr ju dom på ett visst sätt och det är ju kanske fel, vi borde ju kanske ta in det som en ansökan som vi 

senare ska avslå- så de ska kunna överklaga” (Ip2) 

5.2.6 Samtycke 

Våra intervjupersoner ska börja implementera arbetet med IBIC under det kommande året 

och förväntningarna på hur handläggningen ska kunna påverkas och förändras hade lite 

varierande resultat. Vissa menade att det blir bra med en förbättrad handläggningsprocess 

där det blir tydligare med vad målet med insatserna är och att det kommer bli lättare med 

uppföljningar, att det blir mer strukturerat och att kedjan med aktörer fungerar som den 

ska, samt att plocka bort insatser från den enskilde. Andra hade funderingar om det 

verkligen är tidseffektivt med nya arbetssätt och rimligt att dela upp alla behovsområden 

på de sätt som IBIC föreslår:  

 

” ja men precis att det ska bli mer konkret vad som är målet med insatsen, det kommer bli lättare med 

uppföljning av besluten också, för att exempel har din arm läkt kan du tvätta ditt hår, då kanske du inte 

behöver den här insatsen, det blir lättare att kunna plocka bort insatser… för det är ju idag ett av de 

svåraste sakerna vi gör… att tycka att du inte längre behöver det här” (Ip3). 

5.3 Biståndshandläggares handlingsutrymme - möjligheter, begränsningar och 

dilemman 

5.3.1 Utbildning 

I den kommun där vi gjorde våra intervjuer arbetar 22 stycken biståndshandläggare 

fördelat på 18 stycken tjänster. Majoriteten av biståndshandläggarna är socionomer men 
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det fanns ett undantag, där det handlar om en likvärdig universitetsutbildning. Något som 

var gemensamt bland alla intervjupersoner berättade var att den specialiserade kunskapen 

om äldre, äldreomsorg och biståndshandläggning som är direkt kopplat till yrket inte var 

något som de kände att de hade fått med sig från sin utbildning utan att det var kunskap 

som de fick genom sitt dagliga arbete, internutbildningar och som byggs på med 

erfarenhet. Dock menade de flesta intervjupersonerna att de ändå hade en bra grund 

genom sin utbildning och att det är något som de kan luta sig tillbaka mot. En 

intervjuperson som gått utbildningen för ett längre tag sedan menade att den kunskapen 

inte alltid är aktuell, med tanke på de stora samhällsförändringarna som skett, speciellt 

inom äldreomsorgen. Intervjupersonen menade att hen fyller på med ny kunskap genom 

sitt dagliga arbete men att de också får utbildningar när det behövs. Under intervjuerna 

påtalades det även att deras universitetsutbildning direkt kunde härledas till möjligheten 

att utföra yrket samt det handlingsutrymme som biståndshandläggare har. Dessutom kom 

en av intervjupersonerna in på mer konkret att den utbildningsbakgrunden faktiskt kan 

kopplas samman med legitimitet av samhället, att de som biståndshandläggare har 

kunskapen och förmågan att fatta riktiga och kloka beslut: 

 

”…men jag skulle inte klara detta jobb om jag inte haft utbildningen jag har… Jo men legitimiteten den 

stärks ju av utbildningen, det tror jag” (Ip2) 

5.3.2 Lagen och handlingsutrymme 

Något intervjupersonerna var rörande överens om var att de upplever att de som 

biståndshandläggare har ett stort handlingsutrymme i och med att de handlägger utifrån 

Socialtjänstlagen som är en bred ramlag. Lagen som sådan menade intervjupersonerna ger 

dem som tjänstemän en frihet i och med det stora handlings- och tolkningsutrymmet, men 

också de äldre i och med att de har rätt att göra en ansökan om precis vad de vill. 

Intervjupersonerna beskrev att handlingsutrymmet och möjlighet att erbjuda stöd gentemot 

äldre personer med missbruk är densamma som mot en äldre utan den problematiken. 

Intervjupersonerna påtalade även att de har en viss styrning i och med riktlinjer och regler 

som de ska förhålla sig till. Dessa ger vägledning för vad de kan besluta om och hur de ska 

tänka i olika typer av ärenden. Det framkom även att de upplevde att alla kommuner har 

relativt stor frihet att själva utforma insatser och liknande och att det därför kunde se 

väldigt olika ut från kommun till kommun, även om de har samma lag att 

följa.  Intervjupersonerna var även noga med att poängtera att trots alla lagar, regler och 

riktlinjer som finns sker all handläggning utifrån individuella bedömningar och att de ser 

varje enskild person för sig, vilket gör att de kan använda sitt stora handlingsutrymme för 

att anpassa stödet efter individuella behov. Dock går det självklart inte att bevilja allt som 

ansöks om, utan lagstiftningen begränsar handlingsutrymmet i viss mån i detta avseende: 

 

”Samtidigt som vi har lagen och våra riktlinjer som vi ska följa, sedan de behov som individen behöver och 

de behov som jag kan se kan jag ju bevilja naturligtvis om det inte är helt galet, det jag anser personen 

behöver, jag har ju delegation... Vissa ärenden kan ju vara upp till granskning ibland, men vad ska 

nämnden säga, personen behöver ju den, jag tycker att vi har det så, men det är ju så det är 

Socialtjänstlagen är ju sån, en ramlag, du kan ju ansöka om vad du vill, sen om du får det är ju en annan 

sak” (Ip2) 
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När det kommer till Socialtjänstlagen handlar det om att förhålla sig till begreppet ”skälig 

levnadsnivå” som finns definierat i lagen, vilket var något som vid ett flertal tillfällen kom 

på tal under intervjuerna. Detta både i form av att det gör det möjligt för ett stort 

tolkningsutrymme men något som majoriteten av intervjupersonen framhävde var att 

begreppet inte alltid är helt oproblematiskt. En av intervjupersonerna beskrev en 

frustration att i vissa lägen vill hen som biståndshandläggare göra mer, men att det handlar 

om att de ska ha en skälig levnadsnivå och att det är viktigt att komma ihåg att det är den 

standarden som politikerna har satt för äldre personer som är i behov av äldreomsorgens 

insatser. En annan intervjuperson beskrev att det många gånger även är så att både den 

äldre och anhöriga tycker att den äldre ska få en bättre standard och att det i sådana lägen 

bli av största vikt att informera och förklara för alla parter om vad skäligt levnadsnivå 

innebär. Detta för att förtydliga vilken nivå och standard det handlar om: 

 

”Vi har ju det här med skälig levnadsnivå och lagarna men det är klart i vissa fall skulle man vilja göra 

mer… ja självklart är det så… jag tänker bara om man går till sig själv så skulle jag ha en närstående som 

jag hjälper är det ju inte på en skälig levnadsnivå som jag ger hjälp på utan på en god levnadsnivå” (Ip1) 

 

Något som intervjupersonerna menade begränsade handlingsutrymmet var bland annat den 

styrning som kommer uppifrån i hierarkin, bland annat från politiskt håll med lagar och 

riktlinjer, men något som framförallt kom på tal var styrning efter budget. 

Intervjupersonerna beskrev ett läge av neddragningar vilket gör att de får fler restriktiva 

beslut uppifrån. En av intervjupersonerna beskrev att ekonomin på ett sätt är något de 

måste ha med sig i ryggsäcken eftersom de inte kan gå ut och erbjuda riktigt vad som 

helst, men att i det dagliga arbetet är det inte något som hen har med sig eftersom de som 

biståndshandläggare ska arbeta efter lagstiftningen och den enskilde. Något som flera av 

intervjupersonerna påpekade var att deras arbete handlar om att ta hand om de som far illa, 

men också att se till att de inte har goda levnadsvillkor utan att det endast handlar om 

basen, det vill säga skäliga levnadsvillkor. Intervjupersonerna beskrev att den ekonomiska 

styrningen kan handla om att de behöver ändra arbetssätt och tänka om i vissa ärenden, 

ändra riktlinjer och jobba mer i team. Att diskutera och prata om ”skälig levnadsnivå” och 

dess innebörd så att det verkligen finns en samsyn bland kollegor kring detta var något 

som ansågs vara av största vikt föra att hjälpen ska kunna gå till de personer som mest 

behöver den. Detta även för att besluten inte ska bli alltför olika. Samsynen och 

samarbetet med kollegor framhävdes även som viktigt när det gäller mer komplexa 

ärenden, som till exempel en äldre person där det dessutom finns en 

missbruksproblematik. Det kan i sådana fall behövas stöd och vägledning av kollegor 

vilket en av intervjupersonerna beskrev som enormt betydelsefullt i situationer där de 

själva känner sig osäkra. 

Ekonomi och budget påverkar handlingsutrymmet var något som inte gick ta miste på när 

intervjupersonerna beskrev läget. En invändning mot detta var dock att individens behov 

alltid måste gå före och att handlingsutrymmet därför på ett sätt inte begränsas. En 

intervjuperson beskrev att om en person behöver en viss typ av hjälp och om det går att 

motivera det beslutet är budget inget hinder. En annan berättade trots nedskärningar och 
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besparingar får inte beslut fattas endast utifrån tillgängliga resurser, utan det huvudsakliga 

fokuset ska ligga på den enskildes behov: 

 

”Ja men handlingsutrymmet begränsas ju mycket hela tiden tänker jag… eller egentligen så gör det ju inte 

det… det är ju fortfarande jag som tar besluten om man tänker så och jag kan ju ändå, tycker jag att den här 

personen behöver det och kan motivera det kan jag ju fatta beslut om det och det är ju ett beslut som jag kan 

stå för…” (Ip4) 

 

Intervjupersonerna beskrev att handlingsutrymmet är delegerat från socialnämnden och de 

överlag upplever att nämnden inte lägger sig i specifika ärenden utan att de litar på att de 

utför sitt arbete på ett bra sätt. Intervjupersonerna menade att de som handläggare har en 

viss påverkan uppåt, både när det gäller politik och förvaltning. Förändringar i riktlinjer 

kan komma som förslag från verksamheten, inte alltid specifikt från biståndshandläggare 

men från äldreomsorgen i stort, och det finns även möjlighet att komma med synpunkter. 

En av intervjupersonerna berättade att de ofta är med och tillsätter grupper om exempelvis 

hur lagen ska tolkas. Detta är då något som de tillsammans med sin chef tar vidare till 

nämnden. En annan intervjuperson menar att det kanske inte alltid är så lätt att få gehör i 

politiken: 

 

”Man kan ju alltid ha synpunkter och så, hur vi tycker att man ska tänka och så, och till chefen absolut och 

jag vet att chefen ibland stångar sig blodig för att försöka få något gehör i politiken, men det är inte alltid 

det går så bra… ja rent i politiken så vet jag inte om vi har så jättemycket att säga till om, det vet jag inte, 

sen regler och riktlinjer där har vi väl mer att säga till om, om hur vårt arbetssätt ska vara.” (Ip4) 

 

5.3.3 Självbestämmande 

Under intervjuerna poängterades det att de äldres rätt till självbestämmande och integritet 

är enormt viktig. Intervjupersonerna berättade att inga beslut får tas mot den enskildes 

vilja, eftersom lagen som styr handläggningen bygger på frivillighet. De kan erbjuda en 

person stöd- och omsorgsinsatser, men inte bestämma att personen i fråga ska ta emot 

hjälp mot dennes vilja. Detta menar en av intervjupersonerna gör att det kan uppstå en svår 

balansgång mellan att vara hjälpande och stödjande samtidigt som den enskilde inte får 

kränkas. Intervjupersonerna beskrev detta som en frustration och ett dilemma i den 

mening att de ser behov men att den äldre inte är villig att ta emot hjälp. En av 

intevjupersonerna beskrev när det gäller missbruk kan de som biståndshandläggare många 

gånger tycka att de lever i misär och att de vill hjälpa och stötta dessa personer, men att de 

inte går att göra så mycket om de inte vill ha hjälp. I sådana lägen handlar det om att 

motivera att ta emot hjälp, men intervjupersonen upplever att det är ännu svårare att få 

äldre att ta emot hjälp för missbruksproblematiken: 

 

”…Jo personen hade hemtjänst då, personen hade fått ett beslut från lasarettet, han hade varit inlagd där 

och personalen larmade ju, för det var mycket alkohol…Man sitter där och ser att personen behöver det 

men det är ju som sagt frivilligt, det är inte alltid jättelätt att motivera personen heller att ta emot något stöd 

för just den biten heller…” 

 

När det är samtycke som råder och insatserna helt bygger på frivilliga grunder, menade ett 

flertal av intervjupersonerna att detta medförde att de ständigt fick arbeta med sig själva 
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och sina egna värderingar. De framkom även att egna värderingar i vissa lägen kunde 

krocka med bland annat lagstiftning och de riktlinjer som dem som biståndshandläggare 

har att följa: 

 

”Alltså det som kan krocka är väl det här att.… det kan väl vara det här med nivån...det kan ju vara så här 

att man tycker att personen far delvis illa men klarar sig, och jag kanske har en annan nivå på det än vad 

personen i fråga tycker. Personen kanske tycker att han har det bra men att man själv skulle vilja göra 

mer…men då får man ju respektera det…man väljer ju sitt eget liv.”(Ip3) 

 

Intervjupersonerna beskrev att självbestämmandet går väldigt långt, att det i princip ska 

vara fara för liv för att självbestämmandet inte ska gälla. Dock menade de att det många 

gånger går bra att få ett samtycke, även om den äldre inte samtycker att ta emot all den 

hjälp som biståndshandläggaren föreslår. En tendens i samhället är att vi vill klara oss 

själva, och att det känns obekvämt att ta emot hjälp. En av intervjupersonerna beskrev att 

det är vanligt att biståndshandläggare och den äldre kommit överens men att sedan den 

äldre säger ifrån sig insatserna när de har verkställts, detta speciellt när det handlar om 

personer med missbruksproblematik eller en demenssjukdom som saknar sjukdomsinsikt. 

När detta händer är det inte mycket att göra, intervjupersonerna hänvisar återigen att det 

handlar om den äldres egen vilja och trots om behoven finns och är identifierade måste ett 

samtycke finnas: 

 

”Personer med demenssjukdomar som inte har någon egen sjukdomsinsikt, och det tänker jag ju med 

personer med alkoholmissbruk, de har ingen själv insikt vilket gör att de tänker att de inte behöver någon 

hjälp och att de klarar av allting själv, och kan avsäga sig all hjälp och man själv tycker att det ser ut som 

misär…det blir ju ett dilemma” (Ip4) 

 

Sammanfattningsvis präglas biståndshandläggarnas arbete av att äldre personer idag oftare 

har alkoholproblem, vilket bidrar till att deras arbete blir mer komplext. Det framkommer 

också att alkoholproblem är svårt att upptäcka och att de flesta är duktiga på att dölja sitt 

missbruk. Biståndshandläggare har ett stort handlingsutrymme eftersom de arbetar under 

Socialtjänstlagen (2001:453) som är en bred ramlag. Det finns en viss styrning i deras 

handlingsutrymme eftersom de ska förhålla sig till lagar, regler och riktlinjer men även 

budget. En stor del av handläggningsprocessen för biståndshandläggarna handlar om att 

motivera sina beslut för att bidra till en ökad förståelse, både för den enskilde men även 

för anhöriga. Samtycke och frivillighet är grundbulten i all handläggning, vilket kan 

försvåra biståndshandläggarnas arbete när de har identifierat ett behov av hjälp men den 

enskilde inte vill ta emot denna.  
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6.  Analys 

6.1 Äldre och alkohol - ur en biståndshandläggares synvinkel 
Gunnarsson och Karlsson (2017) beskriver en ökning av alkoholkonsumtionen bland äldre 

och att detta har bidragit till att allt fler äldre personer som behöver omsorg, även har 

alkoholproblem. Vårt intervjuresultat visade även på liknande upplevelser, att vissa 

biståndshandläggare upplever att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat samt att 

problematiken är annorlunda nu än förut. Deras upplevelse är dock inte att de är i deras 

verksamhet som ökningen visat sig mest markant, utan ökningen syns i samhället i stort. 

Alkoholmissbruk hos äldre aktualiseras oftast hos biståndshandläggarna när det redan är 

ett stort problem. Gunnarsson (2012) menar att personal som arbetar inom äldreomsorgen 

inte har utbildning inom missbruk gällande äldre, trots att efterfrågan finns. Detta är något 

som starkt går koppla samman med vad intervjupersonerna i vår studie betonade vid ett 

flertal tillfällen. De menade att det fanns brister när det gäller kunskap om missbruk, både 

hos verkställigheten men också hos de som biståndshandläggare. Något som också 

belystes var att bland annat hemtjänstpersonal inte kände att de räckte till alla gånger när 

det gällde personer med missbruk. En av intervjupersonerna menade att någon typ av 

handledning för personalen borde finnas för att personalen ska kunna arbeta med dessa 

personer även utifrån missbruket. 

 

O´connell, Chin, Cunningham och Lawlor (2003) påvisade även att äldre personer tidigare 

inte varit föremål för studier för behandling av alkoholmissbruk. Trots att det är påvisat 

från andra studier att äldre personer drar samma nytta av behandling i liknande 

utsträckning som yngre personer gör. Resultatet från intervjuerna visade att 

biståndshandläggarna inte hade några specifika insatser som är reglerade via 

Socialstyrelsen, utan då det gäller denna målgrupp utsatthet, har de en egen kommunal 

hemtjänstliknande insats. I de riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som 

Socialstyrelsen (2017) visar framkommer det att det inte finns speciella riktlinjer eller 

rekommendationer för gruppen äldre, utan det som framhävs är att det är viktigt att det 

finns en samverkan mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendevården. Under 

intervjuerna framkom det att de upplever att det är under handläggningen som det är 

viktigt med samverkan mellan olika aktörer och de upplevelser som biståndshandläggarna 

som var föremål för våra intervjuer visade på att det kunde varierade hur god samverkan 

mellan olika aktörer var. 

6.2 Biståndshandläggning inom ramen för äldreomsorgen 
De resultat som våra kvalitativa intervjuer gav om äldre personers fulla handlings- och 

beslutsförmåga var att det blir problematiskt i handläggningen, då de är skyldiga att 

ansöka om god man eller förvaltare, men att det stöter på problem när det är ytterst svårt 

att få en god man eller förvaltare mot sin egen vilja. Detta är någonting som Staaf och 

Wolmesjö (2014) också diskuterat att det är av yttersta vikt att försöka upprätthålla en 

fungerande kontakt med den biståndsbehövande, samt bedriva ett motiverande arbete med 

syftet att få den enskilde att ta emot de insatser som denne är i behov av. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att den äldre ändå, trots bristande handlings-och 
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beslutsförmåga, ska få vara delaktig och med i samtalet och dialogen som rör 

insatsplaneringen, eftersom beslutet och insatsen gäller dem. 

 

Resultatet från intervjuerna påvisade att biståndshandläggarna inte ännu anser att de är 

framme vid en specialiserad biståndsbedömning, trots att vissa menar att det finns en viss 

styrning i deras handläggning, eftersom det finns begränsade insatser som de kan erbjuda. 

Denna styrning och specialiserande biståndsbedömning är något som Lindelöf och 

Rönnbäck (2007) menade när de beskrev den konstruktionsprocess som 

biståndshandläggarna står inför. Konstruktionsprocessen går ut på att individen ska formas 

och passa in i de insatser som finns, vilket i sin tur leder till att de befintliga insatserna 

som finns är utgångspunkten för vad som egentligen ska efterfrågas snarare än tvärtom. 

Detta är även någonting som Socialstyrelsen (2016) kunnat se i sina studier som granskat 

dokumentation inom verksamheter som verkställer olika insatser. Studien påvisar att 

verksamheter där handläggarnas arbete är insatsstyrt istället för behovsstyrt, vilket 

påverkar arbetet då de försöker att anpassa individen till de redan befintliga insatser som 

verksamheten har. Andersson (2004) belyser även att upplevda behov många gånger 

likställs med önskemål och får därför i praktiken litet utrymme i handläggningsprocessen. 

Resultatet från intervjuerna visar att biståndshandläggarna är medvetna om att det finns en 

styrning, men de anser inte att de konstruerar in deras brukare i olika insatser, utan det 

sker en individuell bedömning i varje enskilt fall. Intervjupersonerna visade även att äldre 

som grupp kan ha svårt att uttrycka sina egna behov, då biståndshandläggarna upplever att 

de inte alltid är fullt medvetna över vad de behöver ha hjälp med. En nackdel som följer 

denna bristfälliga förmåga att uttrycka sina behov är att biståndshandläggarna beskriver 

den enskildes behov innan den enskilde själv har möjlighet att uttrycka dem. Därmed 

hamnar den äldres upplevda behov utanför handläggningen. 

 

Intervjuresultatet gav oss en inblick över hur biståndshandläggarnas arbete med IBIC ser 

ut i dagsläget. Under året ska dessa biståndshandläggare börja implementera IBIC i deras 

dagliga arbete. Förväntningarna är varierande över hur arbetet kommer att förändras när 

IBIC blir utgångspunkten för deras handläggningsarbete. Som Socialstyrelsen (2016) 

skriver ska IBIC kunna vara ett stöd för handläggarna när de ska identifiera och beskriva 

individens behov, egna resurser, resultat och mål. De menar vidare att med ett 

behovsinriktat arbetssätt inventeras individens resurser, behov och mål samt att IBIC ska 

vara ett hjälpmedel för hur insatserna ska utformas, genomföras och uppföljas. Resultatet 

från intervjuerna gav en bild av att många är positiva till att införa detta arbetssätt och att 

de tror att det kommer bli en tydligare struktur över hur insatserna ska planeras, utformas 

och genomföras. 

6.3 Biståndshandläggares handlingsutrymme - möjligheter, begränsningar, 

dilemman 
 

6.3.1 Professionsteori 

Majoriteten av biståndshandläggarna i den kommun där vi gjort vår intervjustudie är 

socionomer. Det fanns endast ett undantag där det handlar om en annan 
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universitetsutbildning som anses vara likvärdig. Därför menar vi att det går att föra en 

diskussion om profession och professionsteori i detta sammanhang. Blom och Morén 

(2015) menar som vi tidigare beskrivit att professioner ges legitimitet genom bland annat 

sin kunskap och expertis från en högskoleutbildning. Under intervjuerna menade 

intervjupersonerna att de både hade en bra grund men också att legitimiteten gentemot 

samhället stärktes genom utbildningen. Dock ansåg flertalet av dem att de inte hade 

speciellt mycket användning av sin utbildning i den specifika yrkesutövningen, utan att det 

var kunskap som de endast kunde få genom arbetet och att de därför formas efter 

verksamheten. Detta kopplar vi samman med vad Blom och Morén (2015) beskriver som 

ett verksamhetsperspektiv. Enligt ett verksamhetsperspektiv är det verksamheten som 

formar socialarbetarens yrkesutövning och detta är något som alltmer fått en större 

betydelse än professionsrollen när det gäller socialt arbete. 

 

Den politiska styrningen, regler, riktlinjer och lagstiftning är något som är ständigt 

återkommande av intervjupersonerna. De nämner att det både är något som vägleder dem i 

ärenden, men som också begränsar handlingsutrymmet i viss mån. Detta kan enligt Morén 

(2015) vara en risk i och med att socialarbetare glömmer sin 

socionomprofessionstillhörighet och formas av yrket, verksamheten och dess mål och 

regelsystem, och därför blir tjänsteman istället för professionsutövare. Detta kan medföra 

att professionen och klienterna kommer i skymundan och att fokus istället ligger på 

organisationen och myndigheten. Intervjupersonerna använde uttryck som tunga fall, 

komplicerade ärenden och liknande. Dessa formuleringar är något som Morén (2015) 

diskuterar som exempel på att socionomer har en tendens att bli tillfällighetsakademiker 

och hur detta tar sig uttryck i praktiken. Vad som menas med det är att socionomer under 

sin utbildning formar en vetenskaplig kunskapsgrund men sedan när hen kommer ut i 

yrkeslivet låter sig formas i alldeles för hög grad av organisationens regelsystem och 

politiska påbud och glömmer därmed sin professionsidentitet. 

 

6.3.2 Domänteori 

Det är tydligt att intervjupersonerna anser att styrning uppifrån i hierarkin påverkar deras 

arbete  i form av exempelvis politik och riktlinjer. Detta leder oss naturligt in på en annan 

teori, nämligen domänteori. Morén, Perlinski och Blom (2015) menar att domänteorin 

lyfter hur socialarbetares professionsutövning formas av politik och förvaltning i olika 

organisationer för socialt arbete på den lokala nivån. Dock framkommer det också att de 

trots detta upplever sig ha stora möjlighet att själva utforma sitt arbete, samt att de har 

delegation och förtroende att utföra sina arbetsuppgifter. Just detta pekar Blom och 

Morén (2015) på, när de beskriver att en offentlig organisation för socialt arbete 

kännetecknas av att den är politiskt styrd av exempelvis en socialnämnd. 

Arbetsuppgifterna som utförs i praktiken är dock delegerat till olika professioner, såsom 

socionomer. Morén et al. (2015) beskriver dessutom att socialarbetaren har relativt stort 

självbestämmande i sin yrkesutövning i och med den specialiserade kunskapen de besitter. 

 

Intervjupersonerna nämnde att de är styrda av politiska beslut i form av bland annat 

lagstiftning, strukturer och regler inom verksamheten samt att de ständigt ska beakta den 
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enskilde och dennes behov av hjälp och stöd. Det framkom även under intervjuerna att de 

anser att de även har en viss påverkan uppåt i hierarkin. En av intervjupersonerna beskrev 

tydligt att de kan komma med synpunkter men att det inte alltid är så lätt att få gehör i 

politiken, men att de lättare kan påverka exempelvis riktlinjer och arbetssätt. Blom och 

Morén (2015) beskriver att domänteori handlar om detta, att organisationer för socialt 

arbete på lokal nivå påverkas av politikens domän, förvaltningens domän och 

professionens domän. Politiken handlar om fördelning av makt och resurser i samhället, 

förvaltningen om att upprätthålla struktur samt säkerställa en implementering av politiska 

beslutet, och professionen om samhällets uppdrag att företräda och bistå människor i 

utsatta livssituationer. Mellan dessa domäner finns enligt Morén et al. (2015) en ömsesidig 

påverkan och inflytande, vilket i praktiken innebär att politikens domän styr den 

professionella domänen genom förvaltningens domän, samt att den professionella 

domänen kan ha inflytande i både förvaltningens domän och den politiska domänen. 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) menar att biståndshandläggarna har stort inflytande, vilket 

innebär att de politiska besluten i praktiken många gånger utformas av handläggare. 

 

6.3.3 Handlingsutrymme 

Intervjupersonerna var alla eniga om upplevelsen av att de som biståndshandläggare har 

ett stort handlingsutrymme. Detta eftersom Socialtjänstlagen som de arbetar efter är en 

bred ramlag som ger utrymme för handlings- och tolkningsutrymme. Det stora 

handlingsutrymmet är något som Lindelöf och Rönnbäck (2007) betonar när det gäller 

biståndshandläggare, och att de därför skulle kunna kallas för gräsrotsbyråkrater. Vi har i 

det empiriska materialet identifierat att det många gångerkrävs att individuella 

bedömningar görs och att de då kan använda sitt handlingsutrymme för att anpassa stödet 

efter de individuella behoven, vilket även Johansson (1992) har påvisat i sin forskning 

angående gräsrotsbyråkraters arbete. Johansson (1992) menar fortsättningsvis att 

gräsrotsbyråkrater kan sägas ha en gränsöverskridande roll i den mening att de har 

förstahandsinformation om klienterna samtidigt som de har information om verksamheten 

och dess resurser. Denna så kallade dubbla roll, är de ensamma om inom verksamheten 

och är även källan till deras makt. 

 

När det kommer till Socialtjänstlagen och dess formulering om ”skälig levnadsnivå” 

uttryckte intervjupersonerna en frustration. En intervjuperson beskrev att hen ville kunna 

göra mer för klienterna. En annan intervjuperson menade att egna värderingar i vissa fall 

kunde krocka med lagstiftning och riktlinjer som biståndshandläggare ska arbeta efter, 

vilket innebar att de ständigt fick jobba med sig själva och försöka att inte blanda in egna 

värderingar. Detta är något som vi sammankopplar med vad Johansson (1992) skriver om 

konflikten mellan att vara både organisationsrepresentant och människa samtidigt, som är 

inbyggd i rollen som gräsrotsbyråkrat. Andersson (2004) menar också på att det uppstår 

ett dilemma för gräsrotsbyråkrater eftersom de står mitt emellan de politiska besluten och 

klienten och att denna konfliktfyllda roll inte är självklar eller enkel att hantera. 
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6.3.4 Självbestämmande 

Under intervjuerna framkom det ett tydligt dilemma som biståndshandläggarna många 

gånger upplever att de står inför, nämligen att de ser att den äldre är i behov av 

omsorgsinsatser men personen i fråga inte vill inte ta emot hjälp. Detta menade 

intervjupersonerna var ännu tydligare när det gällde personer med missbruksproblematik 

eller personer som saknar sjukdomsinsikt. Vidare menar intervjupersonerna att detta 

mynnar i sin tur ut i en frustration över att inte kunna göra något åt situationen. 

Gunnarsson och Karlsson (2013) menar att det kan vara enormt komplicerat att arbeta med 

äldre personer som har ett alkoholmissbruk samtidigt som självbestämmande alltid ska 

gälla i samband med biståndsbedömning. Enligt Staaf och Wolmesjö (2014) är detta ett 

klassiskt dilemma inom äldreomsorgen. Det handlar om balansen mellan den enskildes 

rätt till självbestämmande och omgivningens krav att säkerställa en acceptabel och trygg 

boendemiljö. Gunnarsson och Karlsson (2013) menar att det ständigt återkommande 

dilemmat för biståndshandläggare är att klienten å ena sidan kan sägas vara ett objekt 

eftersom hen är beroende av andra och därför blir föremål för experters åtgärder, samtidigt 

som hen är ett subjekt med ett eget självbestämmande. Dilemmat handlar här återigen om 

förhållandet mellan självbestämmande samt att ingripa eller inte. 
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7. Diskussion 
 

Vi har genom att läsa litteratur och tidigare forskning kunnat identifiera en grupp 

människor som vi menar lever under en dubbel utsatthet, nämligen äldre personer med 

alkoholmissbruk. De flesta äldre personer är någon gång under senare delen av livet, i 

behov av vård- och omsorgsinsatser från äldreomsorgen, och är därmed beroende av 

samhällets resurser för att klara av sin vardag. Äldre personer med ett alkoholmissbruk 

kan dessutom vara i behov av insatser från missbruksvården, vilket gör att äldre personer 

med missbruksproblematik lever i en dubbel utsatthet i sin beroenderelation till samhället 

och dess resurser.  

 

Gräsrotbyråkrater har enligt Johansson (1992) en gränsöverbyggande roll i den meningen 

att de har förstahandsinformation om klienterna samtidigt som de har kunskap om 

organisationen och de resurser som finns att tillgå. Denna dubbla roll är även källan till 

gräsrotsbyråkraternas makt. Något som var gemensamt för alla biståndshandläggare som 

deltog i vår studie var att de upplevde att de hade väldigt stort handlingsutrymme. De 

beskrev hur de genom en stark motivering har möjligheten att bevilja ett beslut. Detta 

stora handlingsutrymme tolkar vi även som en makt, att genom att de har full insyn i 

klienternas liv kan bevilja eller avslå en ansökan utifrån vad verksamheten och dess 

resurser kan erbjuda.  

 

När det gäller biståndshandläggares handlingsutrymme menar Blom och Móren (2015) att 

det påverkas av politik och förvaltning med dess mål, regler och direktiv. Det vi har 

kunnat se i vår undersökning är att biståndshandläggarnas upplever att handlingsutrymmet 

mycket riktigt styrs av politik och förvaltning, men att när det gäller äldre personer med 

missbruksproblem, faller denna målgrupp dessutom mellan stolarna. Det finns inga tydliga 

riktlinjer för hur de ska hantera denna grupp av människor, samt att det inte finns några 

insatser i samhället som är speciellt utformade för äldre med missbruk. Detta anser vi 

påverkar biståndshandläggarnas handlingsutrymme när det gäller denna ärendetyp 

markant, då biståndshandläggarna inte har något tydligt stöd som är dem behjälpliga i 

handläggningsprocessen. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det framkommit att äldre personer med 

missbruksproblematik ofta inte vill visa att de har ett problem. Detta anser vi bidrar till det 

som Andersson (2004) har diskuterat kopplat till behovsbegreppet och hur de är de 

professionella som definierar vad som är behov och inte. Andersson (2004) menar att i 

begreppet uttrycka behov återfinns även upplevda behov. Detta bidrar till att, för att den 

äldres upplevda behov ska komma fram, krävs det att den enskilde ska vara aktiv och själv 

kunna uttrycka sina egna behov. Detta menar vi är en faktor som också kan begränsa 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme, dels för att den enskilde inte vill påvisa sitt 

missbruk och dels med dilemmat att den enskilde själv ska vilja ha hjälp. 

 

När det gäller professionsutövningen har vi genom vår undersökning identifierat ett 

verksamhetsperspektiv. Biståndshandläggarna menar att de genom sin utbildning har en 
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bra grund, men att de formats efter yrket och verksamheten. Detta menar Blom och Morén 

(2015) bidrar till att socialarbetaren glömmer sin professionstillhörighet och ensidigt 

formas efter verksamheten. Något vi har funderat kring angående detta är hur ett 

verksamhetsperspektiv påverkar biståndshandläggarnas arbete, och framförallt arbetet med 

äldre personer med alkoholmissbruk. I intervjuerna framkommer det ett flertal gånger att 

de inte alla gånger har möjlighet att erbjuda den hjälp som personer med alkoholmissbruk 

behöver, och att detta ibland föder en frustration. Frågan om detta hade kunnat se 

annorlunda ut om professionsrollen haft större betydelse menar vi är av vikt att diskutera. 

Blom & Morén (2015) menar att olika synsätt på vilket uppdrag socialarbetaren har, har 

betydelse för hur yrkesutövningen är utformad. Ett svar handlar om att det är ett uppdrag 

från organisationen, ett annat är att uppdraget kommer från klienten och det tredje är att 

uppdraget kommer från samhället. Att uppdraget kommer från samhället innebär att 

arbetet är utformat efter professionen. Socionomer som professionsgrupp är ytterst i 

samhällets tjänst i den meningen att de ska bistå människor i utsatta livssituationer. 

  

Genom detta menar vi att yrkesutövningen för de biståndshandläggare som deltog i vår 

studie till största del är utformad efter organisationen. Uppdraget kommer från 

organisationen och biståndshandläggarna förväntas utföra en viss typ av uppgifter inom 

verksamheten. Självklart finns inslag av de två andra synsätten också, men i relation till 

hur de beskriver de begränsade möjligheterna att erbjuda rätt stöd till personer med 

alkoholmissbruk har vi dragit denna slutsats. Vi anser oss ha identifierat en vilja att bistå 

äldre personer med alkoholmissbruk hos de biståndshandläggare som deltog i vår studie, 

men att de upplever att möjligheter och resurser inom verksamheten i viss mån begränsar 

dem. Som vi tidigare nämnt om äldres dubbla utsatthet, har vi reflekterat över hur det hade 

sett ut om yrkesutövningen istället utgått från att ett professionsperspektiv snarare än ett 

verksamhetsperspektiv. Om fokuset hade legat på att uppdraget kommer från samhället, 

hade detta innefattat att bistå människor i utsatta livssituationer och därför menar vi att 

förutsättningarna eventuellt hade kunnat se annorlunda ut för att bistå äldre personer med 

alkoholmissbruk. 

 

Att socionomer glömmer sin professionstillhörighet kan enligt Morén (2015) leda till risk 

att socialarbetaren kommer representera organisationen istället för professionen och 

klienten. Intervjupersonerna i vår studie berättade som tidigare nämnt om möjligheten att 

faktiskt bevilja behov trots att de inte anses som något självklart. I detta läge visar 

biståndshandläggarna på deras stora handlingsutrymme och att de faktiskt har möjlighet 

att representera klienten och inte lägger dennes vilja och behov åt sidan. Dock återkommer 

dilemmat i om vad som finns möjligt att tillgå för de som faller utanför organisationens 

referensramar. Johansson (1992) beskriver att en gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme är 

något som varierar och inte är konstant. Det som kan begränsa handlingsutrymmet är 

bland annat verksamhetens specialiseringsgrad. Detta handlar om hur snävt 

verksamhetsområdet är definierat och därmed vad verksamheten bedömer som relevanta 

arbetsuppgifter. En återkommande faktor under intervjuerna är att de inte har möjlighet 

och resurser att fullt ut hjälpa äldre personer med sin missbruksproblematik, vilket vi 

anser begränsar handlingsutrymmet på grund av verksamhetens specialiseringsgrad. 
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Något som vi har kommit fram till efter att ha genomfört denna studie är att det är av 

yttersta vikt att personer som ska arbeta med äldre personer med missbruk, får kunskap 

om denna problematik. Tidigare forskning visar att det är en stor ökning av problematiska 

ärenden som biståndshandläggarna ska kunna hantera. Både forskning och vår studie 

påvisar även att detta är kännbart hos verkställigheten, samt att kunskapen inte finns trots 

att den efterfrågas. Vi menar att det är allvarligt om äldre personer med alkoholmissbruk 

inte erbjuds hjälp för sitt missbruk utan endast får förfrågan om omsorgsinsatser. Detta 

blir inte bara ett lidande för den enskilde, utan även arbetsmiljön för personal inom 

äldreomsorgen blir ansträngd när det finns ett alkoholmissbruk och den enskilde inte får 

den hjälp som hen faktiskt är i behov av. 

7.1 Handlingsutrymmet begränsas omedvetet 
Under analysarbetet har vi pendlat mellan den insamlade empirin, analys och diskussion. 

Detta arbetssätt har gjort att vi funnit ett underliggande tema som vi anser genomsyrar 

samtliga kategorier och är en stor del av vårt arbete, nämligen att biståndshandläggare har 

ett omedvetet begränsat handlingsutrymme gentemot äldre personer med alkoholmissbruk. 

Under intervjuerna har det påtalats att de upplever att handlingsutrymmet är detsamma 

oavsett om den enskilde har ett missbruk eller inte. Samtidigt som detta framkommer det 

att det inte finns tillräckliga insatser att erbjuda äldre personer med alkoholmissbruk eller 

rätt kompetens för att kunna möta upp denna grupp. Detta menar vi visar på att 

handlingsutrymmet i förhållande till äldre personer med alkoholmissbruk begränsas 

omedvetet. Som det är i dagsläget tror vi därför att alltför många i denna målgrupp faller 

mellan äldreomsorgens och individ och familjeomsorgens stolar.  

 

Som Larsson och Morén (1988) beskriver sitter handlingsmöjligheterna ytterst hos 

individen och tar sig i uttryck i dess faktiska handlande, samt att det är beroende av 

individens egna självförståelse i förhållande till sin egen situation. Socialarbetaren ser i sin 

tur endast de handlingsmöjligheter som finns inom hens egen tolkningsram. Handlandet 

görs dessutom i de flesta fall rutinartat och utan närmare reflektion. I förhållande till vår 

undersökning har vi diskuterat fram och tillbaka hur biståndshandläggarnas 

handlingspotential begränsas omedvetet av deras egen tolkningsram, det vill säga vad de 

har för uppfattning om sitt handlingsutrymme i förhållande till målgruppen äldre med 

alkoholmissbruk. Dock blandas detta lätt ihop med att begränsningarna kommer utifrån, 

från det sociala systemet. Det påtalas ett flertal gånger under intervjuerna att handläggarna 

vill hjälpa den äldre med sitt alkoholmissbruk men att de inte har möjlighet att erbjuda 

riktade insatser till denna målgrupp, och att detta föder en frustration och en känsla av 

otillräcklighet både hos dem samt hos verkställigheten. För att återgå till Larsson och 

Morén (1988) resonemang om att handlingsmöjligheterna sitter hos individen och inte 

utgörs av det sociala systemets strukturella egenskaper, har vi diskuterat om på vilka sätt 

biståndshandläggarna, gentemot äldre med alkoholmissbruk, skulle kunna använda det 

stora handlingsutrymme som det sociala systemet som de är verksamma i faktiskt tillåter. 

Biståndshandläggarna beskrev under intervjuerna att det inte finns insatser specifikt 

riktade mot missbruk som de själva förfogar över och kan bevilja inom ramen för 

äldreomsorgen. Våra reflektioner har i slutändan landat i att handlingsutrymmet om än det 
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inte kan användas konkret för att bevilja behandlingsinsatser, ändå kan ses som en 

möjlighet att faktiskt hjälpa dessa personer i och med att problematiken hos denna dubbelt 

utsatta målgrupp uppmärksammas. Att biståndshandläggarna har möjligheten att faktiskt 

uppmärksamma problematiken hos denna målgrupp anser vi vara enormt viktigt för de 

äldre som lever med en missbruksproblematik, speciellt med tanke på att de som grupp i 

jämförelse med andra grupper i samhället anses vara bortprioriterad. Larsson och Morén 

(1988) betonar fortsättningsvis att möjligheter och begräsningar av handlingsutrymmet 

inte enbart sitter hos de enskilda handläggarna, utan att det formas också mer eller mindre 

av den organisation som socialarbetaren tillhör. Vissa begränsningar i handlingsutrymmet 

kan komma i uttryck genom den specifika organisationsstrukturen. Johansson (1992) 

beskriver en sida av detta genom att i rollen som gräsrotsbyråkrat handlar det om att vara 

både organisationsrepresentant och människa. Något som vi har diskuterat angående detta 

är vilken betydelse en avvägning mellan byråkratiskt och personligt beteende har. Detta 

speciellt för biståndshandläggarna i relation till en grupp som inte helt och håller faller 

inom verksamhetens referensramar angående utformade insatser, det vill säga bland annat 

äldre personer med alkoholmissbruk. Vad som påverkar avvägningen mellan byråkratisk 

och personligt beteende är både i vilken grad verksamheten använder sig av administrativa 

kategorier av de människor som söker bistånd från äldreomsorgen, samt i vilken grad 

handläggarna låter relationen påverkas av dessa kategorier. Detta har enligt Johansson 

(1992) en stor betydelse för hur gräsrotsbyråkrater kan använda sitt handlingsutrymme och 

därmed sin makt.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Efter avslutat uppsatsarbete har vi förslag på fortsatt forskning. Detta gäller om hur ett 

professionsperspektiv skulle kunna påverka förutsättningarna och handlingsutrymmet hos 

biståndshandläggarna i sitt arbete med att bistå människor i utsatta livssituationer som inte 

helt och hållet faller inom verksamhetens specialiseringsgrad. Vår studie samt tidigare 

forskning visar att socialarbetare formas av organisationen snarare än av 

professionstillhörigheten, vilket kan begränsa handlingsutrymmet.  

 

En slutsats som vi kommit fram till med denna studie är som tidigare nämnt att 

biståndshandläggarnas handlingsutrymme begränsas omedvetet gentemot äldre personer 

med alkoholmissbruk. Något som vi menar skulle vara intressant och viktigt fortsatt 

forskning är hur denna upptäckt skulle kunna medvetandegöras hos varje enskild 

biståndshandläggare för att minimera begränsningarna och därmed i arbetet med att se fler 

handlingsmöjligheter, även utanför den egna tolkningsramen.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som under våren 2018 skriver vår 

kandidatuppsats. Vår studie handlar om biståndshandläggares upplevelser av att arbeta med 

äldre personer med alkoholmissbruk. För att genomföra vår studie söker vi därför 

biståndshandläggare som skulle kunna tänka sig att delta i en intervju. Deltagandet är helt 

frivilligt och du som deltar har när som helst rätt att avsluta din medverkan utan närmare 

förklaring. Innan intervjun påbörjas kommer en samtyckesblankett att lämnas ut för påskrift. 

Vi har beräknat tidsåtgången för varje intervju till ungefär 60 minuter. Intervjuerna kommer 

att spelas in. 

Du kommer att vara helt anonym, och det kommer inte att gå identifiera enskilda personer. 

Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas för denna undersökningen och därmed 

till vår kandidatuppsats. Resultatet och den färdiga kandidatuppsatsen kommer att publiceras 

via Umeå Universitets Publikationer samt skickas till er som deltagit via mail. 

Vi som gör denna studie heter Julia Stenlund och Amanda Moritz Eriksson och ni når oss via 

epost eller telefon för eventuella frågor. 

  

Julia Stenlund                                                      Amanda Moritz Eriksson 

Epost:                           Epost:  

Telefon:             Telefon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Intervjuguide - semistrukturerad intervju 

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Vad har du för utbildning? (Har alla biståndshandläggare i verksamheten 

socionomexamen?) 

• Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

• Vilka tidigare arbeten har du haft inom socialt arbete? 

 

Äldres alkoholmissbruk 

 

• Vad är din upplevelse av att arbeta med äldre personer som är i behov äldreomsorgens 

omsorgsinsatser? 

• Hur upplever du som att alkoholmissbruk bland äldre personer ser ut rent generellt i 

samhället?  

• Hur upplever du att alkoholmissbruket ser ut bland äldre person som är föremål för 

eller är beviljade insatser inom äldreomsorgen? 

• Vad skulle du säga är den första indikatorn som du kan se när det kommer till att en 

äldre person har ett alkoholmissbruk?  

• Socialstyrelsen har visat på en markant ökning när det gäller alkoholkonsumtionen 

bland äldre. Hur är er upplevelse av att alkoholmissbruk bland äldre har ökat? Är det 

någonting som ni ser tydligt i er vardag? 

 

Biståndhandläggares handlingsutrymme 

 

• Hur upplever du ditt eget handlingsutrymme? 

• Hur upplever du att din professionstillhörighet påverkar ditt handlingsutrymme? 

• Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkas av verksamheten/organisationen 

där du arbetar?  

• Vad upplever du begränsar ditt handlingsutrymme? 

• Hur upplever du att politik och förvaltning påverkar din professionsroll när det gäller 

handlingsutrymme? 

• Hur ser ditt handlingsutrymme som biståndshandläggare ut när det kommer till att 

arbete med äldre personer med missbruksproblematik? 

• Vilka möjligheter och resurser har ni som biståndshandläggare att hjälpa äldre 

personer med sitt alkoholmissbruk? 

• Tidigare forskning visar på att biståndshandläggningen i Sverige i allt större 

utsträckning är specialiserade/byråkratiserad med allt mer standardiserade 

hjälpinsatser. Vad har du för upplevelse av det? Hur upplever du att detta påverkar ditt 

handlingsutrymme?  

 

 

Äldres självbestämmande 

 

• Hur hanterar du ärenden som gäller äldre personer med alkoholmissbruk? 

• Hur upplever du den äldres delaktighet i handläggningsprocessen? Hur ser det ut när 

det gäller äldre med alkoholmissbruk? 



 

• Vad ser du för dilemman i handläggningsprocessen när det kommer till äldres 

självbestämmanderätt?  

• När det gäller äldre med ett alkoholmissbruk och ni som biståndshandläggare ser ett 

tydligt behov av hjälp, hur förhåller du dig då till den äldres självbestämmande? 

 

• Hur påverkar den specialiserade biståndsprövningen den äldres självbestämmanderätt 

och delaktighet i handläggningsprocessen?  

• Hur ser du som biståndshandläggare till att ta tillvara på den äldres uttryckta behov 

och egen vilja?  

 

Avslutande frågor 

 

• Är det någonting mer som du vill tillägga till det vi har berört? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Kodningsschema 
 

Meningsbärande 

enheter (några 

exempel): 

Koder (några 

exempel): 

Kategorier: Tema: 

"En del kan ju ha 

väldigt bra fasad 

och kan vara väldigt 

svårt att upptäcka… 

Det är ju många 

som förnekar sitt 

missbruk, det är ju 

väldigt vanligt att 

man ljuger om det"  

Insatser för äldre 

med missbruk 

Döljer missbruket 

Inte full insyn som 

handläggare 

Ensamhet och 

alkoholkonsumtion 

Brist på kunskap om 

missbruk 

Ökad 

alkoholkonsumtion 

 

 

 

Äldre och 

alkoholmissbruk - ur 

en 

biståndshandläggares 

synvinkel 

Handlingsutrymmet 

begränsas omedvetet 

 

"Man får ju höra 

om man får komma 

hem och träffas och 

prata och kanske 

höra om man kan 

hjälpa till eller nå 

och hur de upplever 

det" 

Frivilliga insatser 

Samarbete med IFO 

Hembesök 

Behovsstyrda 

insatser 

Vikten av samtycke 

Ansökningar 

Biståndshandläggning 

inom ramen för 

äldreomsorgen 

 

"Samtidigt som vi 

har lagen och våra 

riktlinjer som vi ska 

följa, sedan de 

behov som jag kan 

se kan jag ju bevilja 

naturligtvis om det 

inte är helt galet" 

Stort 

handlingsutrymme 

Utbildningsbakgrund 

Styrning 

Lagen och frihet 

Självbestämmande 

Motivera att ta emot 

hjälp 

 

Biståndshandläggares 

handlingsutrymme - 

möjligheter, 

begränsningar och 

dilemman 

 

 
 


